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Kulturminister Mette Bock efterkommer ikke den ansøgning SSF har indsendt om en bevilling 

til renovation af Mindretallenes Hus. Dermed kan også de tyske bevillinger bortfalde. 

Flensborg/København. Der kommer ikke en dansk bevilling til SSFs projekt 

Mindretallenes Hus i Flensborg. Det melder SSFs top – formand Jon Hardon Hansen 

og generalsekretær Jens A. Christiansen – ud sammen med kulturminister Mette 

Bock i en fælles pressemeddelelse. Pressemeddelelsen kommer ovenpå et møde 

som SSFs ledelse har haft med kulturministeren om den aktuelle situation om 

Mindretallenes Hus. 

– Jeg har taget SSF’s redegørelse til efterretning og konkluderer, at det aktuelle 

projekt er lukket fra den danske regerings side. Det vil vi meddele vores 

samarbejdspartnere i Tyskland, fortæller Mette Bock i pressemeddelelsen. 

På den baggrund har SSF tænkt sig at indstille projektet lyder det fra Jon Hardon 

Hansen. 

– Jeg vil i morgen (onsdag, red.) foreslå SSFs hovedstyrelse, at vi stopper 

pakhusprojektet. Efter en tænkepause indenfor SSF vil vi gerne i samarbejde med de 

andre danske organisationer og FUEN drøfte, hvad der kan gøres for at realisere 

ideen om Mindretallenes Hus under nye rammebetingelser, udtaler Jon Hardon 

Hansen til Flensborg Avis. 

Beslutningen om at lukke projektet fra dansk side sker ifølge den fælles 

pressemeddelelse, at det ikke har været muligt for SSF at samle det danske 

mindretal om sagen. 



To medlemmer af Sydslesvigudvalget, Martin Henriksen (DF) og Christian Rabjerg 

Mads en (S), har tidligere kritis eret Mette Bock, for overhovedet at tage imod SSFs  

ans øgning om en bevilling til Mindretallenes  Hus . 

To gange tidligere har Syds les vigudvalget afvis t lignende ans øgninger. 

–  J eg vil gerne ros e minis teren. Det er en klog bes lutning. Så håber jeg SSF i 

fremtiden vil bruge s ine kræ fter på foreningens  hovedopgaver, eks empelvis  at 

varetage det dans ke sprog og vedligeholde fors amlings hus e i Syds les vig, udtaler 

Martin Henriks en. Hans  kollega, Chris tian Rabjerg Mads en, er ogs å tilfreds . 

–  J eg er ikke overrasket over bes lutningen. Det er den enes te konklus ion man kan 

træ kke på det her forløb, s om har kørt for langt og har s kadet mindretallet og SSF. 

J eg er glad for at minis teren endelig følger Syds les vigudvalgets  oprindelige 

bes lutning, s iger Chris tian Rabjerg Mads en 
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