
 
 
Werte Inwahners vun dat Hertogdom 
Launborg!  
 . 
De Maten vun dat „Plattdüütsch-Forum 
Kreis Herzogtum Lauenburg“ maakt sik 
veel Gedanken darüm, dat dat 
Plattsnacken in unsen Kreis ümmer 
wiedergeiht un dat ok de jungen Lüüd sik 
mit unse ole Mudderspraak befaten doot. 
Dat weer fein, wenn Se dorbi     helpen 
kunnen. 
  
Ik grööt Se In ´n Namen vun dat „Forum“ 
Se Ehr Helga Walsemann  
Mölln, März 2021  

                 
Helga Walsemann. 
Fröhjohr 
Fröhjohr stellt de Sünn an´n Heben 
Gifft de Lüüd en fründlich Blick 
Vagels fleegt ümher in´n Knick 
Jungs un Deerns toovt op de 
Wegen. 
 
Blomen dröömt an´n Gorentuun 
Wöllt de Warms in´t Gras geneten. 
Kümmt uns bunten Pageluun. 
Will he de woll all affreten? 

 
Endlich! 
In den Märzmaand dörvt wi all wedder 
na den Putzbüdel gahn. Wat en 
Glück för em, dormit he na den 
Lockdown wedder Geld verdeenen 
kann, man ok för mi un vele annere 
Lüüd, denn wi sünd bald towussen. 
Mennicheen Mannskeerl stöhnt över 
siene Matte op den Kopp.  
Dat steiht in den Plattdüütschen 
Kalenner: 
Fröher wöör de lütte, swarte Büdel för 
dat Raseertüüch, mit den de Balbeer 
op Kundschaft güng, Putzbüdel 
nöömt. 
 
 
Johannes Griep 
Omas Höhner 
Twintig bet dörtig Höhner hett Oma nu meist 
lopen, un dat Veehtüüg hett   Hinnerk dat 
bannig andahn, he hett se fix wat leev! 
Wenn he denn mal so mank de Höhner steiht 
un ehr ´n beten Korn hensmieten kann, denn 
freut he sik. Wenn se üm em so rüm staht un 
em von ünnen mit ´nen scheeven Kopp 
ankieken doot un kakelt dorbi, dat hett he to 
geern, denn lacht sien Ogen.  
He is en richtigen Jung un hett sachs ok 
keen Bang vör den Hahn. Dat kennt he nich. 
He maakt ok mal Dummtüüch mit ehr, griept 
sik ne Henn. He kennt se meist all uteneen. 
Nu hett Oma man doch mal ´nen annern 
Hahn mank de Höhner lopen. Se hett dat 
Hinnerk nich glieks vertellt, doch de kriggt 

dat ok al so klook. Jümmer wenn Hinnerk 
an den Draht von den Höhnerhagen 
kümmt, denn plustert de Hahn sik bannig 
op, kriggt den Kopp na ünnen un deit, as 
wenn he em angriepen will. Dat hett 
Hinnerk gau klook kregen un is 
wahrschuut. Dat Korn smitt he denn nu 
lever von buten na den Höhnerhagen rin. 
 
Eenmal hett Hinnerk doch nich oppasst un 
de Port nich fast tomaakt. De Hahn hett 
meist woll dorop luert. So gau kann 
Hinnerk nich kieken, denn is de Hahn al 
op sienen Kopp flagen, hackt em von 
baben rin. Hinnerk schriegt un fuchelt mit 
de Arms, bet he em loslött. Nu maakt 
Hinnerk man gau, dat he dor wegkümmt. 
„Oma! Oma! De Hahn bitt mi!“ Oma is 
baben un höört em nich. Hinnerk söcht se 
denn nu eers mal. 
„Du, Oma, de verdreihte Hahn hett mi jüst 
beten!“°Wat hett de Hahn maakt? De hett 
di beten? Dat kann he doch nie nich! De is 
doch veel to lütt!“ Oma lacht em ut. Se will 
em dat nich glöven. 
Nu kümmt dat man mal so, dat Oma to de 
Höhner ringeiht, as Hinnerk jüst ok dorvör 
steiht. Hinnerk blifft man lever vör den 
Hagen stahn. – Nu kiek di dat an!  
 
Oma hett man jüst de Port losmaakt, dor 
löppt de Hahn al op Hinnerk to un hackt 
em in dat Been. Dat blött! Hinnerk schriegt 
as dull! Nu dreiht Oma sik üm, kiekt, wat 
dor los is un verschücht den Hahn.  
„Lütt Hinnerk, wat maakt he mit di? Dat 
geiht ja nich. Na, denn schall he woll in de 
Pann kamen. He kann di doch nich so 
eenfach angriepen!“  



 
So kümmt dat, as dat woll sall. De 
verdreihte Hahn kümmt sachs in de Pann, 
un uns Hinnerk kann to jeedeen Tiet 
wedder to siene Höhner gahn. 
(aus: Lütt Hinnerk un anner Vertellsel) 
. 
 Ursula Kurz  
Ein blaag Frühjohrsdag 
Ein Dag so recht vull Fräden 
Un vull von Maiendröm. 
De Sünn spennt gröne Fäden 
Rings oewer Busch un Böm. 
 
De Wind spält Frühjohrswiesen, 
de jedein mag un kennt. 
Un mit ganz blanke Klüsen 
Lacht hell in´t Land de Lent. 
 
De Dag is blag von Fleeder, 
un Voegel musiziern 
in ehr bunt Fedderkleeder.- 
Ein Dag, sick tau verliern. 
 
Dat seggt de Lüüd 
 
Uns Herrgott stüürt de Bööm, dat se nich 
in den Heben wasst, 
 
Wenn de Hahn kreiht op den Mist, ännert 
sik dat Wedder orrer dat blifft as dat is. 
 
Reisen Lüüd mutt man nich opholen, sä 
de Voss, do harr he den Hasen nich 
kregen. 
 

 
  
Plattdeutschbeauftragte der Ämter und 
Städte des Kreises Herzogtum Lauenburg 
Geesthacht: Uwe Kiesewein, 04152-
885496, Ernst-Otto Eck, 04152-5564 
Lauenburg:  NN 
Mölln: Inge Pusback, 04542-88579 
Ratzeburg: Annegret Fenske, 04541-5318, 
Brigitte Koscielski 04541-5343 
Schwarzenbek:  Sabine Meyer, 04151-6264 
Büchen: Helmut Gottschall, 04155-4867 
Un Lydia Gottschall 
Wentorf: Heinrich Querfurt, 040-7204668 
Berkenthin: Iris Runge, 04501-516, Ralf 
Möller-Garrandt, 04501-822702  
Breitenfelde:   
Arnold Bruhn 04542-5527 
Lauenburgische Seen:    
Ingrid Schulze, 04541-840327 
Elke Feddersen 04546-206 
Hohe Elbgeest: Ingrid Stenske-Wiechmann, 
040-7204218,  
Lütau: Evelyn Flindt, 04153-51181 
Nusse/Sandesneben: Lore Kruse, 04536-
808892, Heike Petersen 04536-747 
Schwarzenbek-Land: Ulrich Niemann, 
04159-469 
Beauftragte des Kreises Herzogtum 
Lauenburg zur Förderung der 
niederdeutschen Sprache: 
Helga Walsemann, 04542-2766 
 
Beauftragt für Platt in den ev. Kirchen: 
NN 
„Zentrum für Niederdeutsch in Holstein“   
Thorsten Börnsen, 04542-9082985 
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