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Hans Werner Dannowski * 22/6 1933 † 28/11 2016
Mandag d. 5. dec. kunne jeg deltage i bisættelsen kl. 13:00 i Markt Kirche, Hannover, af Hans
Werner Dannowski, som i mange år var Stadtsuperintendant i Hannover. Det er noget i retning af
domprovst. Både høj og lav var mødt op, og kirken var fuld. Blandt honoratiores genkendte jeg
den sympatiske formand for fodboldklubben Hannover 96, Martin Kind. Jeg husker ham for den
stærke mindetale, han holdt i 2009 efter, at klubbens målmand Robert Enke havde begået
selvmord. Kind synes at være en åndsfælle til Dannowski. Biskop Ralph Meister holdt den store
tale ved mindehøjtideligheden og an inddrog på fineste måde Dannowskis egne ord - og deres
dybere mening - fra Interfilms generalforsamling 2013 i Hannover: "Wir sehen uns" - et eksempel
på Dannowskis evne til at bruge kendte ord og billeder og give dem en ny, dybere mening. For
nogle af os var Dannowski jo først og fremmest mangeårig formand for den internationale kirke og
film-organisation Interfilm. Selv traf jeg ham første gang, da jeg to gange deltog i den kirkelige
jury ved Berlinalen i 1970erne. Han havde den utaknemlige opgave at være formand - utaknemlig
fordi der var ret vilde diskussioner dengang. Men Dannowski var også samtalens mand, hvilket
Biskop Meister også kom ind på i sin tale. Overskriften på følgende avisartikel henviser til et fint,
vemodigt-muntert udtryk af biskop Meister.
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Stadt-und-Kirche-trauern-um-ehemaligenStadtsuperintendenten-Hans-Werner-Dannowski-in-der-Marktkirche (kopiér adr. til din browser)
Mere om mindehøjtideligheden:
http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/800-Gaeste-bei-Trauerfeier-fuer-Hans-Werner-Dannowski

Nekrolog af kirken i Hannover:
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-undmedien/nachrichten/2016/11/2016_11_28_2 (kopiér adresse til din browser)
Nekrolog af Interfilms nuværende formand, Dr. Julia Helmke
http://www.inter-film.org/de/artikel/den-film-nicht-vor-der-theologie-schuetzen/4552
Efter den timelange gudstjeneste var det helt mærkeligt, men også betydningsladet at træde
ud i virkeligheden igen, hvor lydene fra julemarked og trafik blandede sig. Jeg havde mulighed for
at deltage i en lille gravøl med nogle andre Interfilm-medlemmer, nemlig Dr. Julia Helmke, Karsten
Visarius, Heike Kühn-Visarius og Dietmar Adler. Det faldt i den grad naturligt at skilles med
ordene: " Wir sehen uns ! ". (BTP)
PS : Her er en oversigt over tilgængelige bøger af Hans Werner Dannowski
https://www.amazon.de/s/keywords=hans+werner+dannowski

