
SSF- ansøgning skaber uro 

Flensborg Avis den 19. december 2017 

Sydslesvigsk Forening (SSF) søger Sydslesvigudvalget om 170.000 euro til renovering af 

Nørregade 78, ejendommen ved siden af Flensborghus. Den forreste del har intet med 

Mindretallenes Hus at gøre, siger SSF, og det har skabt forvirring blandt formændene. 

– Det her har intet med Mindretallenes Hus at gøre. 

Med det udsagn slår både SSF-formand Jon Hardon Hansen og SSF-generalsekretær 

Jens A. Christiansen fast, at den ansøgning om tilskud til anlægsopgaver, som 

Sydslesvigsk Forening (SSF) har sendt til Sydslesvigudvalget, ikke har forbindelse til 

det omstridte Mindretallenes Hus. 

I ansøgningen om tilskud til anlægsopgaver 2018 er der blandt andet søgt om 

170.000 euro til nyt tag, isolering, statiske tiltag i kælderen og opretning af gulvet i 

stueetagen i ejendommen Nørregade 78. Den adresse, hvor Mindretallenes Hus skal 

være. 

Ved det seneste Samrådsmøde gjorde SSF det meget klart, at driften af 

Mindretallenes Hus ikke kommer til at gå ud over den samlede bevilling fra Danmark. 

Derfor er ansøgningen om støtte til Nørregade 78 i første omgang en overraskelse. 

Men ansøgningen gælder kun forhuset, det vil sige bygningen ud mod Nørregade og 

lagerrummet bag ved huset. Pakhuset længere bagved er ikke en del af ansøgningen, 

og Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen understreger, at Mindretallenes Hus 

kun omfatter pakhuset. 

– Den forreste del er SSFs ejendom, som vi fik overdraget af familien Petersen. Som 

ejer er vi forpligtet til at vedligeholde bygningen, siger Jon Hardon Hansen og tilføjer, 

at SSF ikke har søgt Sydslesvigudvalget om at støtte Mindretallenes Hus. 

Jens A. forklarer, at mindretalsorganisation FUEN, der for tiden har 

repræsentationslokaler i den tidligere Petersen købmandsbutik, rykker ud af 



lokalerne, når Mindretallenes Hus er etableret i pakhuset. FUEN bliver alts å ikke i 

lokalerne ud til Nørregade. 

–  Det kan væ re, at der er ops tået forvirring af den grund, forklarer han og tilføjer, a t 

SSF endnu ikke har bes luttet, hvad lokalerne s kal bruges  til, når FUEN flytter til 

pakhus et. 

 

Den forres te del af Nørregade 78 hører ifølge SSF ikke med til Projektet Mindretallenes  Hus . For 
tiden bruger mindretals organis ationen FUEN de gamle butiks loka ler. (Arkivfoto) 

Forvirring 

Den s tore forvirring kan ogs å s kyldes , at SSF i en ans øgning til Syds les vigudvalget i 

2012 s elv har s krevet, a t Mindretallenes  Hus  bes tår af bygningerne »det gamle 

his toris ke pakhus « og »den gamle købmands butik fra  familien Peters en«. I s amme 

ans øgning s tår der, at den gamle købmands butik ud mod Nørregade s kal bruges  

s om »vindue til omverdenen«. 



Ifølge den ansøgning skal der placeres en mindretallenes café i den bygning, som før 

har væ ret Flens borgs  æ lds te købmands butik. 

–  J eg er meget forvirret over de bidder, der gang på gang s iver ud, lyder det fra  Udo 

J es s en, formand for Dans k Skoleforening for Syds les vig. 

Sammen med nogle af de andre formæ nd for de øvrige dans ke organis ationer i 

Syds les vig kritis erer han igen SSFs  kommunikation om Mindretallenes  Hus . 
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