
SSF-formand tror fortsat på mindretallenes hus 

Flensborg Avis den 29. september 2017 

Jon Hardon Hansen holder fast i Mindretallenes Hus. Efter Sydslesvigudvalget i december 

sagde nej til projektet, satser SSF på støtte fra kulturministeren. 

Når den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier torsdag den 5. oktober 

kommer på tiltrædelsesbesøg i Slesvig-Holsten og Flensborg, skal han blandt andet 

besøge Mindretallenes Hus i Flensborg. 

Det skrev Sydslesvigsk Forening (SSF) forleden i en leder i foreningens 

informationsblad Kontakt. 

Projektet Mindretallenes Hus så ellers ud til at være skudt ned, efter at 

Sydslesvigudvalget i december 2016 meddelte, at udvalget ikke agter at støtte 

projektet. 

SSF havde søgt om støtte i en størrelsesorden på 1,35 millioner euro, der svarer til 

halvdelen af renoveringsomkostningerne til pakhuset i Nørregade. Pakhuset 

erhvervede SSF i 2012 for en pris på 50.000 euro. 

Pakhuset og bygningen ud til Nørregade skal bygges om til Mindretallenes Hus, men 

inden SSFs drøm kan gå i opfyldelse, trænger især pakhuset til en meget kærlig 

hånd. 

Fra tysk side er der kommet tilsagn om at dække halvdelen af omkostningerne. 

Pengene frigives dog kun, hvis man fra dansk side dækker den anden halvdel af 

renoveringsomkostningerne. 



 

Mindretallenes Hus i Flensborgs Nørregade ligger ved siden af Flensborghus. Lige nu holder 
mindretalsorganisationen FUEN til foran i huset. Pakhuset i baggården skal renoveres for 
2,7 millioner euro.(Foto: Sven Geißler) 
 

Men efter at Syds les vigudvalget i december s kød SSFs  ans øgning om projektmidler 

ned, valgte SSF i juni at henvende s ig til kulturminis ter Mette Bock. I augus t s endte 

SSF en projektbes krivels e s amt en opgørels e over, hvordan drifts omkos tningerne 

dæ kkes , til Mette Bock. 

Der er ikke kommet s var fra  Kulturminis teren endnu, men SSF-formand J on Hardon 

Hans en tror forts at på Mindretallenes  Hus . 

–  Så læ nge jeg ikke har hørt andet, tror jeg forts at på, at Mindretallenes  Hus  bliver til 

noget, s iger J on Hardon Hans en. 

Han forklarer, a t man i SSF lige nu venter på en tilbagemelding fra Mette Bock. 

Projektbes krivels e 

http://www.fla.de/wp/dailys/24758/
http://www.fla.de/wp/dailys/24758/


Jon Hardon Hansen forklarer, at Mindretallenes Hus skal være en slags Camp David 

for de europæ is ke mindretal. Det vil s ige, at mindretal, der er ramt af konflikter, kan 

komme til Syds les vig, hvor de kan læ re af regionens  mindretal, der efter perioder 

med krig og konflikter, lever fredeligt s ammen. 

Hus et s kal bruges  til freds konferencer, hvor s tridende parter mødes  for at ryge en 

freds pibe s ammen. 

Mindretallenes  Hus  s kal alts å fungere s om konferencecenter med mødelokaler og 

informationer om mindretallene i regionen. Samtidig får Mindretals organis ationen 

FUEN et kontor i det gamle pakhus  i Nørregade. 

 

Mindretallenes Hus kommer til at ligge tæt på flere andre bygninger tilhørende danske 
foreninger og organisationer i Sydslesvig. (Grafik: Eyla Boysen) 
 

Des uden er der en plan om, at Mindretallenes  Hus  s kal indeholde et datacenter, hvor 

informationer om de europæ is ke mindretal s amles , forklarer J on Hardon Hans en. 



Et fredsprojekt 

I SSF-formandens  øjne er Mindretallenes  Hus  et freds projekt. Et s ted, der s kal 

ins pirere andre til fredelig konfliktløs ning. 

J on Hardon Hans en unders treger, at projektet ikke kun er tæ nkt til mindretallene. 

–  Mindretallenes  Hus  s kal ogs å væ re en s lags  borgerhus  for flertalsbefolkningen. Et 

s ted, hvor de kan informere s ig om mindretallene, men ogs å et s ted, hvor de kan 

komme for at holde møder, tilføjer J on Hardon Hans en. 

Han håber, at Mindreta llenes  Hus  er klar til brug inden 2020-markeringen for 

folkeafs temningen i 1920. 

I øvrigt minder SSFs  formand om, at Skoleforeningen, s om har to plads er i FUEN, 

s temte for, at mindretallenes  hus  s kal ligge i pakhus et- en bes lutning, de delegerede i 

øvrigt var enige om. 

 

Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF).(Foto: Lars Salomonsen) 

Drifts omkos tninger  

Mette Bock har ligeledes  modtaget et koncept om, hvordan drifts omkos tningerne 
dæ kkes . 



Ifølge Jon Hardon Hansen kommer FUENs husleje til at dække dele af 

drifts omkos tningerne. Des uden indgår Mindretallenes  Hus  i driften af Flens borghus , 

forklarer SSF-formanden. 

Kulturminis ter Mette Bock oplys er til Flens borg Avis , at der endnu ikke er truffet 

afgørels e i s agen. Hun meddeler, at minis teriet er i en indledende fas e af 

planlæ gningen af 2020-markeringen. I den forbindels e er SSF blot én blandt mange 

s amtalepartnere. 

 


	SSF-formand tror fortsat på mindretallenes hus
	Projektbeskrivelse
	Et fredsprojekt
	Driftsomkostninger
	Mette Bock har ligeledes modtaget et koncept om, hvordan driftsomkostningerne dækkes.


