
Friesische Sprachreise ins Baskenland
Vom 8. bis 13. Juli reisten insgesamt 17 interessierte Friesen zur Baskischen Minderheit, ins 
Baskenland (Nordspanien). Eingeladen hatte die Friisk Foriining. 
Untergebracht war die Gruppe in einer kleinen Stadt namens Tolosa in der Nähe von San 
Sebastian. Die eingeborenen Basken informierten die Friesen über ihre eigene Sprache, 
Geschichte und Kultur. Insgesamt Sprechen 1.185.500 Menschen noch die Sprache Baskisch, 
welche mit keiner anderen bekannten Sprache genetisch verwandt ist. 

Es wurden zahlreiche Einrichtungen, die sich mit der Pfl ege der Baskischen Kultur und Spra-
che beschäftigen. Überall gab es sehr herzlichen Empfang. Neben der Wochenzeitung, welche 
auch gleich einen großen Artikel über den Besuch veröff entlichte, waren dies z.B. das Baski-
sche Parlament, verschiedene Museen und auch einige Gemeinden. Die Reiseteilnehmer wur-
den so umfangreich über die verschiedenen Bemühungen zur Wahrung der Baskischen Spra-
che und Kultur informiert und es gab genügend Freiraum für off ene Diskussionen. Besonders 
die Situation an den Öff entlichen Schulen war sehr beeindruckend. In der Vergangenheit 
hatte die Baskische Sprache einen sehr schlechten Stellenwert, die Sprecher wurden diskrimi-
niert, und die Kinder gehänselt. Das sieht heute zum Glück ganz anders aus, über 90 Prozent 
der Kinder sprechen Baskisch in der Schule, obwohl es bei vielen nicht die Muttersprache ist. 
Die Identität, und die Notwendigkeit vom Sprachlichem Grundwissen am Arbeitsplatz spielen 
hierbei eine große Rolle.

Die Reise schloss ab mit einem friesisch- baskischen Abend, für den während der Woche 
in der freien Zeit von den Teilnehmern verschiedene kleine Theater- und Spielbeiträge auf 
Friesisch vorbereitet worden. Es wurde gekocht, gesungen und getanzt, und es war ein ge-
lungener Abschluss einer besonderen Reise, die den Teilnehmern noch lange im Gedächtnis 
bleiben wird.

Ein wichtiges Anliegen der Fahrt war wiederum die Chance für die Teilnehmenden, Friesisch 
als umfassend verwendbare Sprache zu erleben, und der Friesischen Sprache und Kultur eine 
Perspektive für die Zukunft zu geben. 
 



Bräist. Foon e 8.-14. juuli kjart 

e Friisk Foriining tu da Baske 

önj noordspånjen. Önjtgehi-

ilj 1.185.500 manschne snååke e 

spräke baskisch, wat ma nån ou-

dern spräke früne as. Et program 

bestoont üt et besäken foon ünli-

ke inruchtinge än instututsjoone 

wat e Baskische spräke stipe.

Saandi di 8. juuli, kääre we me 

en Shuttlebus lüüs eefter Ham-

borj tu e fluuchhuuwen. Foon 

deerüt gungt et ma e fliinjer eef-

ter Bilbao. Et kwartiir as amben-

bai ouderthuulew stüne wid wach 

foon Bilbao önj et latj stää Tolosa, 

tacht bai San Sebastian.

En ouderen wichtien aspäkt 

bai e räis as natörlik uk, dåt da 

diiljnaamere unerwäägens friisk 

maenouder snååke. For da, wat 

deerbai san än liir et, as et en gou 

geläägenhäid, sääkerer önj e am-

gung ma di spräke tu wården. Et 

san bloots nuch en påår plåtse fri. 

Önjmalde koon följk ham bait 

sekretarioot uner info(at)friiske.de 

unti ouert telefoon uner 04671-

6024154. tf

FRIISK FORIINING

Spräkeräis 
tu da Baske

De besøgende fra Nordfrisland fik en grundig orientering om, hvordan baskerne bestræber sig på at bevare deres sprog og kultur. 
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Bredstedt/Bräist. VFra den 8. til 13. ju-

li var 17 interesserede frisere på be-

søg hos det baskiske mindretal i Ba-

skerlandet i den nordlige del af Spa-

nien. Turen fandt sted på foranled-

ning af Friisk Foriining. 

Friserne blev indkvarteret i en lil-

le by ved navn Tolosa i nærheden 

af San Sebastian. De indfødte baske-

re fortalte her om deres sprog, kul-

tur og historie. Ialt taler 1.185.500 

menneske stadig baskisk, som er et 

sprog, der ikke umiddelbart har for-

bindelser til andre sprog. 

Vi fik forevist en række institutio-

ner, hvor der blev arbejdet med sprog 

og kultur, og overalt blev vi hjertelig 

modtaget. Udover den baskiske uge-

avis, som straks skrev en større ar-

tikel om vores besøg, gjaldt besøget 

det baskiske parlament, forskellige 

museer og flere lokalsamfund. 

Og selv om vi alle steder fik en me-

get grundig orientering om bestræ-

belserne på at holde sproget og kul-

turen i live, var der alle steder også 

tid nok til at diskutere med værter-

ne. 

Især var skolernes situation me-

get tankevækkende. Tidligere blev 

det baskiske sprog skubbet i bag-

grunden, de, der talte det, blev ud-

sat for diskrimination, og børnene 

blev drillet, hvis de talte sproget. Det 

har heldigvis ændret sig i dag, og 

mere end 90 procent af børnene ta-

ler i dag baskisk i skolerne, selv om 

det for manges vedkommende ikke 

er deres modersmål. Men hensynet 

til den regionale identitet og nød-

vendigheden af at kunne begå sig på  

baskisk er blevet prioteret højest. 

Turen blev afsluttet med en frisisk-

baskisk aften, hvor der opført for-

skellige lege- og teaterstykker på fri-

sisk for værterne. Det var blevet ind-

øvet om aftenen og i de frie stunder 

i løbet af ugen. Der blev lavet regio-

nale, kulinariske  specialiteter, sun-

get og danset, og det var en vellyk-

ket afslutning på et vellykket besøg, 

som deltagerne længe vil tænke til-

bage på.    

Det vigtigste formål for turen var 

at få gjort deltagerne opmærksom 

på, at frisisk er et fuldt anvendeligt 

sprog i hverdagen, og dermed give 

den frisiske kultur og sprog et per-

spektiv for fremtiden. 

Friserne besøgte Baskerlandet

Friserne har netop været i Baskerlandet for at lære mere om, hvordan man her værner om sin regionale kultur og sit 
sprog. Privatfoto




