
 
 

Zveza kočevarskih organizacij, Zavod– Mošnice- Moschnitze in  
Pokrajinski muzej Kočevje vabijo: 

 

Literarni večer kočevarskega avtorja in Stare Cerkve pri Kočevju 

V torek, 3.11.2015 ob 17.30 Vas vljudno vabimo na literarni večer z učiteljem, pesniom, 

pisateljem, dolgoletnim urednikom Gottscheer Zeitunga, in prevajalcem g. Ludwigom 

Krenom. Literarni večer bo potekal v Predavalnici Pokrajinskega muzeja v Kočevju. Z 

literatom se bomo preko njegovih del in spominov popeljali v predvojni čas in življenje 

na Kočevskem. Ker je velik del njegovega ustvarjanja potekal v kočevarščini, bodo sluša-

telji pouka kočevarščine, vsaj delček te njegove zapuščine predstavili tudi v njegovem 

maternem jeziku. Sodelovala bo tudi pevska skupina Zavoda Mošnice in otroška skupina 

v kočevarskih nošah. Vstopnine ni. 

Vabljeni! 

VABLJENI NA LITERARNI VEČER z LUDWIGOM KRENOM  

Pokrajinski muzej Kočevje, 3.11.2015 ob 17,30. uri 

http://www.gottscheer.eu/  



G. Ludwig Kren, ki je slovenski publiki manj znan, je bil rojen v Stari Cerkvi pri Kočevju l. 1920. OŠ je obiskoval v domači vasi in nato 

šolanje nadaljeval na gimnaziji v Kočevju. Učiteljišče je obiskoval v Novem Vrbasu v Vojvodini in ga dokončal v Gradcu/ Graz v Avstri-

ji. Od aprila 1942 je služboval kot učitelj na naselitvenem območju v Veliki Dolini, na Krško Brežiškem polju, kjer je poučeval kočevar-

ske, kot tudi redke slovenske učence. Aprila 1944 je bil vpoklican v nemško vojsko. Konec vojne je dočakal v Berlinu, kjer so ga, sku-

paj z drugimi nemškimi vojaki, zajeli Američani. Kmalu je bil izpuščen iz ujetništva: že septembra 1945 je prišel na Koroško. Najprej je 

poiskal starše: našel jih je v bližini Gradca.  Sprva je delal na kmetiji na Štajerskem, že l. 1946 pa je ponovno dobil službo učitelja na 

Koroškem. Najprej je služboval v Slovenjem Pliberku, od l. 1960 kot ravnatelj šole. Od l. 1961 je delal kot učitelj za nemščino, zemlje-

pis in slovenščino na OŠ šoli v Borovljah in od l. 1974 v Celovcu. Leta 1984 se je upokojil. Leta 1999 se je odzval vabilu in pričel s pou-

čevanjem kočevarščine v Sloveniji. Napisal je tudi priročno skripto s teksti.  

Leta 1948 se je poročil z Rosi Korb, s katero  si je ustvaril dom v Žihpolju pri Celovcu. Rodili so se jima trije otroci: Azzo, ki je postal 

učitelj, Karin, doktorica znanosti in najmlajša Gudrun, diplomirana pedagoginja za predšolske otroke s posebnimi potrebami.  

Od aprila 1971 do maja 1996 je bil urednik mesečnika Gottscheer Zeitung. Sodeloval oz. uredil je pesniško zbirko večih avtorjev Dә 

Schpuәtә Herbischt- Pozna jesen, pri zbornikih Festbuch 1980,35 Jahre der GL in Deutschland (35 let kočevarskega domovinskega 

društva v Nemčiji), 100 Jahre der GL Wien (100 let kočevarskega domovinskega društva na Dunaju). V zadnjih letih je izdal tri samos-

tojne knjige in sicer Od Drave do Kolpe-  Kočevska čitanka, In potem je bilo vse drugače in zbirko kočevarskih tekstov z nemško razla-

go: Kočevska 1339 1941 Spomini. Še vedno redno objavlja v kočevarskih časopisih. 



 

 


