
Eine plattdeutsche Geschichte zur Kringelhöge von Gast Karl Heinz Nissen. Diese Geschichte wurde 
am 1.Februar 2009 in den Lübecker Nachrichten veröffentlicht.   
 

Walter un de Kringelhöge 
 

Walter liggt nu al lang up den Kirchhoff, man vergeten is he nich. Dat hett twee Grünn: 
Walter un ik, wi harrn an den sülvigen Dag Geburtsdag, un Walter weer de Experte för 
allens, wat mit den ollen Stecknitz-Kanal to kriegen hett, wat nu de Elbe-Trave-Kanal is. 
Dat weer sien Stekenpeerd. He kunn vertellen vun de Soltfohrt, wo de ollen Schippslüüd 
wahnt hebbt an de Obertrav, he wüß allens. 
 
Un he hett mi mitnahmen na de Kringelhöge. 
Eenmal heff ik em to 'n Geburtstag en Marmeladenglas vull Water schenkt: 
„Ik graleer ok schöön, Walter, un ik schenk di hier echtes Stecknitz-Water.“  
(Denn dat gifft noch en poor Ends vun de olle Stecknitz) 
„Du tüünst", hett Walter seggt. Denn is he mit dat Glas an 't Finster gahn un hett dat gegen 
de Sünn hollen. 
„Du tüünst doch nich, velen Dank." se he. 
He harr in dat Water wat entdeckt: dor swömmen lebendige Waterflöh in! 
 
Walter wüß goot Bescheed, ok över de Kringelhöge. He hett mi avers nich dat ganze 
Ritual verkloort. Un dorüm harr ik bi 't eerstmal ok keen Frühstück mit, so as dat al lang, 
lang to de Tradition hören deit.  
Mien Dischnavers hebbt mi fix utlacht, man se hebbt mi nich hungern laten, se hebbt mi 
afgeven vun dat, wat se up ehren Töller harrn. 
 
Un dat wär allerbest, Schinken un Suurflesch un Lachs un Aal un Gurken un goden Kääs. 
Schaad, disse Oort Fröhstück sall dat nu nich mehr geven. Wegen uns Gesundheit!  
Dat is doch schöön, wenn een dor an denken deit nich? Nu gifft dat Fröhstück „nach Art 
des Hauses". Dat weer ganz in Ordnung. Wust geev dat un Kääs un Fleeschsalat, un vun 
allens weei noog dor.  
 
Man liekers. Walter harr dat so nich gefullen. Ik bün seker, he weer trurig west. Dor weer 
en Stück afsneden vun de „Tradition". 
 
Vun en anner Saak har Walter mi ok nix verteilt . Wenn dat „Offizielle", dat Reden un dat 
„Goden Dag Seggen" vörbi is, wenn de Jungs un Deerns mit ehr Schoolmeistersche 
plattdütsche Leder sungen hebbt, denn kümmt Grog up den Disch, in Suppenterrinen! Un 
he harr mi ok nich vertellt, dat dat bi de Kringelhöge Wunner-Grogglääs geven deit. Dat 
sünd Glääs, de sünd jümmers wedder vull, een kann so veel dor ut drinken as he will. Un 
dat heff ik daan, bi dat eerst Mal.  
 
Hüüt gifft dat so 'n Oort Glääs ok nich mehr. Ik bün vörsichtig worrn, ik kiek mi dat Glas 
vörher an. Dat is ok wegen de Gesundheit, versteiht sik. 
Avers wenn ik denn doch den enen oder den annern Grog drink, denn denk ik an Walter. 
Kringelhöge un uns Geburtsdag dat sünd eben de groten Fiertaag im Johr. 
 


