Trussel: Den rumænske udenrigsminister, Ti-

tus Corlatean, truede med at trække sig, hvis regeringschefen holdt med det ungarske mindretal. 
Seite 6

Auftakt:

Während die deutsche FußballNationalmannschaft bald in den WeltmeisterUrlaub geht, hat SG-Trainer Ljumor Vranjes seine
Mannschaft zum ersten Trainig gebeten. Side 16
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Ord er tålmodige, især når
de kommer
fra politikkere
og valgprogrammer
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... vi gør Danmark lidt større

Heltene
blev fejret
behørigt
Flensborg. Kort efter, at det tyske verdensmesterskab i fodbold var i hus, blev
Flensborg indre by oversvømmet med
glade fodboldfans, som i lange bilkøer sørgede for, at man hverken kunne
komme frem eller tilbage.
Der blev festet til langt ud på natten,
og især området ved Deutsches Haus og
Schiffbrucke var centrum for jubel og
fyrværkeri. 
Side 2, 3 og 15
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Spørger Helle Thorning i karaktersagen
Den danske statsminister bliver nu også via et
spørgsmål involveret i
den sydslesvigske karakteromregning.
Uddannelse
Flensborg. I et nyt spørgsmål til den
danske statsminister, Helle ThorningSchmidt (S), bliver der nu direkte
spurgt, om den danske regering har
ændret politik over for det danske min-

Åbnede
rom-museum
Efter en ombygning på ti måneder genåbnede Yvonne og Walter Braaschi Rote Straße deres lille rom-museum i baggården. De
var selv på de Dansk-Vestindiske
Øer for at fotografere til udstillingen.
Side 4
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dretal syd for grænsen.
Det er Dansk Folkepartis Martin Henriksen, der har sendt spørgsmålet, som
udspringer af den såkaldte karaktersag.
Som tidligere anført er der blevet
indført en ny omregning af karakterer
fra Tyskland, der giver adgang til danske videregeånde uddannelser. Her er
studenter fra de to sydslesvigske gymnasier blevet slået i hartkorn med alle
andre studenter fra Tyskland. Det betyder, at deres omregnede gennemsnit i
mange tilfælde falder, så det bliver sværere for dem at komme ind på den ønskede uddannelse.
Dansk Skoleforening og flere danske
politikere har protesteret - men foreløbig har det ikke hjulpet.
- Er regeringens manglende vilje til
at imødekomme mindretallet udtryk
for en ny politik over for det danske
mindretal i Sydslesvig, spørger Martin

Henriksen nu regeringschefen.
- Jeg håber naturligvis, at statsministeren klart vil understrege de forpligtelser, som vi har overfor hinanden, og
at en sådan udmelding også vil få konsekvenser i forhold til denne sag, siger
Martin Henriksen til Flensborg Avis.

Altid et skridt foran
Ud over spørgsmålet til statsministeren
vil han generelt i sagen afvente det møde, som Sydslesvigudvalget skal holde
med Forskningsministeriets embedsværk og med minister Sofie Carsten
Nielsen (R).
- Jeg ser på sagen sådan, at de danske skoler altid vil være et skridt foran
de tyske skoler af den simple årsag, at
der på de danske skoler undervises på
dansk. Det er denne forskel, som ministeriet skal anerkende, siger Martin
Henriksen.

RESÜMEE

Frage an die Staatsministerin
Nun ist auch Dänemarks Regierungschefin, Staatsministerin Helle Thorning-Schmidt, in die sogenannte Zeignisaffäre verwickelt worden - über
die Umrechnung deutscher und südschleswigscher Zeugnisnoten für die
Bewerbungen für weiterführende Ausbildungen in Dänemark.
- Ist der mangelnde Wille der Regierung, der Minderheit entgegen zu
kommen, Ausdruck einer neuen Politik gegenüber der dänischen Minderheit in Südschleswig, fragt Martin Henriksen von der dänischen Volkspartei
im Folketing. Er meint, dass die dänischen Schulen den deutschen Schulen
immer einen Schritt voraus seien »aus dem simplen Grund, dass auf den dänischen Schulen auf dänisch unterrrichtet wird«, so Henriksen.

Han er for øvrigt af den holdning, at
hvis der ingen problemer er med omregningen, så burde det ikke være et
problem for regeringen at holde et mø-

de og overbevise mindretallet.

Jens Nygaard

jn@fla.de

Traditionsrig
sommerhøjskole
Husum. 151 mennesker er samlet til en sommerhøjskole i Husum. De har ikke rødder i nogen organisation, men har lysten til at være sammen på tværs af grænsen,
på tværs af alder og andre skel.
- Her kan folk mellem fire og 60 år sagtens sidde og snakke og hygge sig sammen,
siger Sara Kristensen, der begyndte at komme her med sine forældre for 19 år siden.
De er stadig med, og i dag har hun selv mand og to børn på tre og syv år med.
- Det er sjovt at være med, siger Josina fra Bredsted. Hun er med for første gange
og har fundet sammen med to jævnaldrende 15-årige.
Side 8-9
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Græsrods-højskole
samler
151 mennesker
På programmet står cross
fit, cirkus for børn og filo
sofiske samtaler om nye
samfundsordener. På me
nuen foccaciabrød, mors
chokoladekage og kotelet
ter i kokosmælk. Delta
gerne kommer fra hele
Danmark og Sydslesvig.
De sover på skolen, i telte
og i autocampere ? og alle
er sammen på tværs af
aldre. Sommerhøjskole
kalder de det
Sommerhøjskole
Husum. I skolegården sidder et par æl
dre afslappede herrer og taler. Nogle
trasker forbi med morgenhår. Bagved,
ud mod plænen, ligger Liv i favnen på
sin mor, Angelina Dürkop, og får sig
lidt mælk. Hun misser med sine 14 da
ge gamle øjne, da Angelina forsigtigt
linder lidt på det skærmende tæppe.
Faren, Daniel Dürkop, rydder op efter
aftenens sene snak ved bordene, mens
tre 15-årige piger sidder fordybet med
farver og papir, mens de snakker. Noah
Meyer på ni kommer drønende forbi
med et bortennisbat, lige nu uden sine
kammerater.
- Vi spiller fodbold og leger henne i
gymnastiksalen, siger han og tilføjer:
- Og driller pigerne.
Da mor Stine Meyer vender ryggen
til, hvisker han:
- Vi kalder dem tyksak og sådan.
Henne fra gymnastiksalen kan man
høre crossfitterne slide på deres BMI,
mens lokkende dufte fra køkkenvindu
erne får de små fimrehår i næsen til at
vibrere, og det forplanter sig til sultcen
teret.
Der er 151 deltagere på årets Sommer
højskole i Sydslesvig. De bor i telte og
autocampere på den store græsplane
bag ved skolen, mens andre har lavet
klasselokalerne om til sovesale. Et en

kelt blåt iglotelt står tørt og sikkert på
gulvet inden for hoveddøren.
Der er 151 deltagere, bedsteforældre,
børn og børnebørn. Sommerhøjskolen
begyndte i 1982 og udspringer ikke af
nogen organisation, cirka halvdelen af
deltagerne kommer fra Sydslesvig og
den anden halvdel fra Danmark..
- Det er en græsrodssommerhøjskole,
forklarer Daniel Dürkop og tilføjer:
- Folk finder frem til os via mund-tilmund-propaganda.
Sommerhøjskolen begyndte i lørdags
og varer indtil næste lørdag. Den Dan
ske Skole i Husum har stillet skolen frit
og kvit til rådighed. Deltagerne beta
ler 150 euro pr. voksen og 100 euro per
barn. Studerende slipper også med 100
euro.
Blandt aktiviteterne er yoga, stomp,
diverse værksteder, crossfit og gradidosamtalerunder, der bygger på en ny
samfundsfilosofi. For børnene er der
blandt andet cirkus.
- I år har vi fået tilskud fra Sydsle
svigsk Selvhjælp og gårdejer Christian
Lassens Mindefond. Det betyder, at vi
har kunnet hyre Cirkus Luft til at un
derholde børnene, siger Daniel Dürkop.
Alle andre arbejder gratis. Nogle af
deltagerne byder selv ind med aktivi
teter, de gerne vil stå for. Andre gange
spørger arrangørerne nogle de kender,
om de ikke kunne tænke sig at komme
med på sommerhøjskolen og stå for en
aktivitet.
Blandt de frivillige er fem damer, der
står nede i hjemkundskabs-lokalet med
bjerge af mad. Den eneste friske luft, de
får, stammer fra de åbne vinduer, men
de fleste har været med i over 20 år. To
af dem arbejder endda i store skolekøk
kener til hverdag.

Alt er hjemmelavet
På bordet ligger stabler af nybagte
franskbrød. Dampe fra tre store bra
depander med »Mors Chokoladekage«
trænger ud fra ovnen og rammer de
tre bradepander, der står og venter. Fem
bradepander står med foccaciabrød til
hævning. Store skåle med humus pyn
tet med tomat og agurk venter på at bli
ve spist, gårsdagens rester af koteletter
ne i kokosmælk skal varmes til frokost,
bradepander med grønne salater med
tomater og oliven er klar, pålægget bli

ver lagt pænt op i små krøller. Der er
45 minutter til, frokosten skal serveres,
den store 10-liters gryde simrer med en
tomatsovs, der skal nå at koge ind in
den aftensmaden.
Det er Bodil Andersen, der styrer. Til
daglig leder hun kantinen på Auning
Skole med 900 elever - alle damerne er
fra Auning og omegn. To er svigerinder,
en har sin mand, sin datter og barne

Køkkendamerne er fra venstre Jytte Veje, Herdis Madsen, Lene Veje, Karen Reimers og Bodil Andersen. Om 46 minutter står frokosten på bordet
i spisesalen.

Mens andre suser rundt på den ethjulede både på græs og fliser, må Anders Sylvest Kristensen
skal have lidt hjælp.
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Stine Meyer er ved at lære Marie at gå på line, mens Stines datter Lara giver en hånd, og
Alma styrer fødderne. Alma er barnebarn
til Lognonne-mormor og morfar.

(Foto: Martina Metzger)

barn med.
- Det er sjovt, siger Bodil.
Opskriftsmappen er slået op på »Mors
Chokoladekage«.
- Jeg er jo vant til de store opskrifter,
siger hun, men tilføjer så:
- Jeg tror ikke, at der bliver noget til
overs af chokoladekagen til trøfler.
De forrige år har der altid været kage
både om eftermiddagen og om aftenen,

Der er tid til at lege også for Bo Hansen fra Flensborg. De to store på seks og ni år er optaget af
andre ting, og den lille på otte måneder ligger i barnevognen.

RESUME
151 Personen der dänischen
Minderheit sind derzeit auf der
dänischen Schule in Husum zusammen, um einfach die Zeit miteinander zu genießen. Entsprechend unterliegen sie keiner Organisation. Einige sind seit 30 Jahren dabei, andere zum ersten Mal.
Tagsüber gibt es verschiedene
Aktivitäten unter anderem Yoga,
Crossfitt oder Zirkus für Kinder.
Abends lässt man dann den Tag
am Lagerfeuer ausklingen.

men det er skåret ned nu, så der kun er
kage en gang om dagen.
- I aften får de stenalderbrød og frugt,
siger Bodil - men det er først efter aftensmaden, der består af foccaciabrød,
kyllingefilet, pasta, tomatsalat og tzatziki.
Ud af de 151 deltagere er der 22 vegetarer, så for eksempel tomatsalaten bliver lavet i to variationer. En med stegt
chorizo og en uden.
Selv om damerne gerne finder nye
opskrifter, så er der ting, der er et must
på Sommerhøjskolen. Det er bagt laks
med bagte rodfrugter og lasagne. Damerne har 50 euro per person at gøre
godt med til hele ugen.

ces for børnene at lære, hvordan man
opfører sig, når man er mange sammen.
- Her bliver de ikke kun opdraget af
mor og far, men også af andre voksne
og unge.

Værdifuldt samvær

Frirum for børn

For 19 år siden begyndte Herve og Ellen Lognonne fra Svendborg at komme
her med deres to børn Anders Sylvest
Kristensen og Sara Kristensen. De kommer stadig, og Sara har udvidet flokken
med mand og to børn.
- Her mødes vi med folk, vi har mødtes med i mange år. Nogle gange kender
vi dem næsten bedre, end vi kender vores venner, siger Ellen og tilføjer:
- Børnene lever deres eget liv under
trygge rammer. Det er en dejlig måde
at holde fri på.
Hendes mand Herve Lognonne fortæller om en gradido-samtalerunde, de
begge lige har været til. Det handler om
en alternativ samfundsorden, der bygger på andre værdier.
Alma på syv sidder tæt op ad morbror Anders. I går kom hun først i seng
ved midnatstid, aftenen før blev klokken 23. Til daglig kommer hun i seng
omkring klokken 19.30.
- Jeg mødes hvert år med Lara og Liva,
fortæller hun.
Hendes mor, Sara, kan også huske,
hvordan det var at være her som barn. I
år er hun instruktør i crossfit.
- Det er en fantastisk ferie med børn,
og vi kan hygge os som voksne uden at
skulle holde øje med børnene. Alle passer hinandens børn, siger hun, mens
hendes mor Ellen glæder sig over at se
de unge slappe af, selv om de har små
børn.
- Det er en fantastisk oplevelse, der
ligger en stor værdi i at være sammen,
siger Herve, mens Ellen supplerer:
- I det virkelige liv er generationerne
meget adskilte, her er en accept af, at vi
er her i alle aldre.
Ellen kalder det også en læringspro-

Frederik Krath, der går på en særlig
HF-musiklinje i Odense, er med for første gang.
- Da vi begyndte på HF, fortalte min
kammerat om Sommerhøjskolen og
sagde, du skal da med. Det blev han ved
med at gentage, så jeg begyndte at spare
op i oktober, siger Frederik og ligner en
hel ferie:
- Bare den første nat, da vi sad ved
lejrbålet til klokken 02, prøver han at
forklare.
Sommerhøjskolen begyndte i 1982,
og siden 1984 har søstrene Stine Meyer
og Marie Mauter været med. Nu selv
med børn.
- Jeg kan huske, hvordan jeg selv glædede mig, og kan mærke, at Liva glæder
sig på samme måde, siger hun og fremhæver, at her kan børnene lege uden at
blive overvåget, men alligevel er der altid hjælp i nærheden.
- Sydslesvig er en del af min familiehistorie, og her diskuterer vi tit mange
af de ting, der er i Sydslesvig.
Hun er cirkusansvarlig og skal planlægge rengøringen på Sommerhøjskolen.
Lidt derfra står Bo Hansen fra Flensborg og jonglerer, mens han holder øje
med den lille på otte måneder i barnevognen, de to store på seks og ni tumler
af sted.
Ved havebordet har Winona og Lisa
fra Langhorn samt Josina fra Bredsted,
alle tre 15 år, lukket sig inde i deres egen
verden med snak, fnis, farver og papir.
Klokken nærmer sig 12, og de folk,
der har været til aktiviteter, dukker op.
12.15 er der frokost.
Annelise Mølvig
am@fla.de

Fra venstre Lisa , i midten Winona og til højre Josina, der lige har været til yoga. Der er mange forskellige, men vi er som en stor familie, siger
pigerne.

