
Kulturinteresserede københavnere mødte mindretallene 
Fredag aften var der Kulturnat i København. Repræsentanter fra det danske mindretal var til stede, 
da Folketinget åbnede dørene for offentligheden, og gav gæsterne et indblik i, hvad Sydslesvig er for 
en størrelse. 
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København. Hvert år, når Danmarks elever går på efterårsferie, viser hovedstaden sit 
kulturliv frem til en stor fest, der favner hele byen. Over 250 museer, teatre, biblioteker, 
kirker og politiske partier deltager rundt omkring i København, og det samme gør det 
danske mindretal i Sydslesvig, der hvert år okkuperer et værelse i Folketinget på 
Christiansborg, traditionelt det Sønderjyske Værelse, men i år blev det Grønlandsværelset. 
Her forklarede repræsentanterne fra Sydslesvigsk Forening (SSF), Dansk Kirke i Sydslesvig 
(DKS), Oplev Sydslesvig og Dansk Skoleforening for Sydslesvig gæsterne alt om 
mindretallets historie og livet i en dansk-tysk hverdag. 
- Det er et af de bedste oplysningssteder, vi har. Der kommer mange med en interesse for 
mindretallet og Sønderjylland. Det er nemt at få en samtale i gang. Navnligt i året, hvor vi 
går ind i 2020, 100-året for folkeafstemningen, er det vigtigt, siger Jens A. Christiansen, SSFs 
generalsekretær. 
På trods af ordentlige regnskyl var der en lang og konstant kø foran Folketinget aftenen 
igennem. Også mindretallets værelse var godt besøgt. Bordet med SSFs røde hjerter med 
ordene »Det danske mindretal - en hjertesag« og »Grænsen« og »Oplev Sydslesvig«-
magasiner bliver hurtigt plyndret af gæsterne, og Marina og Holger Elbert fra SSF havde 
travlt med at sørge for, at der var nok kaffe, småkager og slik til alle interesserede. 
- Mange får en øjenåbner, når de taler med os, men det er faktisk et relativt oplyst publikum, 
der kommer her, siger Jens A. Christiansen om de mange besøgende. 

Viden blev testet 

Mens der var nogle, der ikke rigtig vidste, hvad mindretallet var - og endda nogle enkelte, 
der mente, at var tale om et parti - var der også mange, der helt indforstået sagde »her er 
det danske mindretal«, så snart de kom forbi. 
- Der er en del, der ved noget gennem familierelationer. De har for eksempel en bedstefar, 
der er fra Haderslev, forklarer tidligere præst Randi Korsgaard, der repræsenterede DKS 
under Kulturnatten. 
Hvor omfattende den viden var, kunne gæsterne teste i en Sydslesvig-quiz. Efter at have 
drejet på et lykkehjul skulle deltagerne svare på et enkelt spørgsmål om Sydslesvig for at 
vinde en præmie. SSFs anden næstformand, Steen Schrøder, stod klar som hjælpsom 
quizmaster hele aftenen. Han havde allerede øvet sig i metieren til den tyske 
genforeningsdag i Kiel den 3. oktober og sørgede for, at langt de fleste gik fra 
Grønlandsværelset med chokolade i hånden. 
Også det tyske mindretal i Danmark brugte en quiz som redskab til at komme i kontakt med 
gæsterne. De gav folk mulighed for at vinde et weekendophold i Sønderjylland, hvis de 
svarede rigtigt på tre spørgsmål om det tyske mindretal. Formand for det tyske mindretals 
organisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Hinrich Jürgensen og Thore 
Naujeck fra samme organisation var rykket ud på gangen for at fange så mange som muligt 
med debat og sønderjyske småkager. 



Flersproget formidling 

Aftenens publikum var en broget blanding af unge og ældre, og formidlingen foregik på 
forskellige sprog. Der var flere gange, hvor det danske mindretals repræsentanter måtte 
forklare på engelske, og der dukkede også en del tysksprogede gæster op. Birgit Stolz og 
Günter Umlauf, der oprindeligt kommer fra Fulda, var overrasket. Selv om Günter Umlauf 
arbejder i København og er godt i gang med at lære dansk, havde de aldrig hørt om et dansk 
mindretal i Tyskland. De stillede interesserede spørgsmål, og Alena Strelow, der til daglig 
er præst for den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund, forklarede 
dem tålmodigt, hvad livet i Sydslesvig går ud på. Hun havde selv ønsket at deltage i 
Kulturnatten. 
- Jeg kender Sydslesvig og mener, at jeg kan være en god ambassadør for både Sydslesvig 
og DKS. Jeg har erfaring med det, fordi jeg har været kulturmødeambassadør for 
Grænseforeningen, fortæller hun. 
Den erfaring kunne hun trække på, da hun stoppede gæst efter gæst og med få ord fik lokket 
dem over til de sydslesvigske kollegaer, der sludrede med københavnere og turister, til de 
mange kaffekander var tomme og klokken var mange. 
 


