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Handball: Der schwede Johan Jakobsson 
vom SG Flensburg-Handewitt kann auf Grund 
seiner Leistenbeschwerden nicht an der 
Handball-WM in Katar teilnehmen. Seite 14

Det fore-
kommer 

tvivlsomt, 
om man kan 

opnå noget 
som helst med en 
mindre tilpasning 

af Grunderwerb-
steuer.

”

Leder  side 20

Mindretallet og Græn-
seforeningen får ingen 
statsmidler til at sælge 
»de gode sydslesvigske 
historier« til trykte og 
elektroniske medier i 
Danmark.

OPLYSNING

Flensborg. I år bliver der ikke givet 
dansk statsstøtte til et projekt, til 
at styrke informationsindsatsen om 
Sydslesvig i danske medier.

På vegne af Det sydslesvigske Sam-
råd og med Grænseforeningen som 
samarbejdspartner har Sydslesigsk 
Forening (SSF) søgt om knap to mil-
lioner kroner til projektet, men det 
er blevet til et afslag fra Sydslesvig-
udvalget.

- Udvalget er af den opfattelse, at 
det skitserede projektkoncept ikke 

for alvor vil kunne øge kendskabet 
til mindretallet i Danmark, hedder 
det blandt andet i begrundelsen for 
afslaget.

Sydslesvigudvalget efterlyser en 
begrundet sammenhæng mellem 
hovedelementerne i ansøgningen, 
nemlig presseoprustning i SSF i sam-
arbejde med Grænseforeningen på 
den ene og opbygning af et netværk 
af unge sydslesvigere i danske studie-
byer på den anden side.

- Desuden er udvalget af den opfat-
telse, at den valgte tilgang til at få de 
trykte og elektroniske medier i Dan-
mark til at bringe »de gode sydslesvi-
ske historier« indebærer en betydelig 
risiko for ikke at bære frugt, konsta-
terer Sydslesvigudvalget.

SSFs generalsekretær, Jens A. Chri-
stiansen, konkluderer, at man efter 
afslaget nu må prøve at styrke oplys-
nings- og informationsområdet med 
de forhåndenværende ressourcer, og 
det skal fortsat ske i tæt samarbejde 
med Grænseforeningen.

- Man kan altid diskutere e� ekten 
af et sådant initiativ, som udvalget 

altså vurderer anderledes end vi.  En 
ting står dog fast: Hvis man ikke fore-
tager sig noget, så opnår man heller 
ikke noget som helst, siger han.

Grænseforeningens generalsekre-
tær Knud-Erik Therkelsen er ligele-
des sku� et over beskeden fra Syd-
slesvigudvalget og betegner det som 
ærgerligt, at der ikke bliver givet til-
skud til et tættere samarbejde mel-
lem det danske mindretals organisa-
tioner og Grænseforeningen om en 
øget oplysningsindsats.

- Vi må tage til efterretning, at ud-
valget ikke tror på projektet, og så 
sætte os sammen og drøfte nye ideer 
til, hvordan vi på anden vis kan løfte 
denne store og betydningsfulde op-
gave siger han.

Både Knud-Erik Therkelsen og Jens 
A. Christiansen hæfter sig i den for-
bindelse ved, at Sydslesvigudvalget 
trods afslaget udtrykkeligt peger på, 
at ansøgningen opfylder de kriterier, 
der er gældende for årets tilskudspo-
litik, idet projektet har et klart oplys-
ningssigte.

Trods sku� elsen er såvel SSF som 

Grænseforeningen glade for projekt-
midler til modernisering af  Sydsles-
vig-udstillingen og udgivelse af en 
bog om Sydslesvig.  Mads Bruhn

 mb@fl a.de
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Dansk fremstød fi k afslag
RESÜMEE
Auch in diesem Jahr wird es kei-
ne Gelder aus Dänemark für ein 
besonderes Projekt geben, wo-
nach Informationen aus Süd-
schleswig in verstärktem Um-
fang den Weg in dänische Medi-
en fi nden sollen.

Antragsteller war der Kultur-
verein der dänischen Minder-
heit, SSF, der unterstützt vom 
Det sydslesvigske Samråd und 
Grænseforeningen rund zwei 
Millionen Kronen beantragt 
hatte. Der zuständige Ausschuss 
der dänischen Regierung - Syd-
slesvigudvalget - lehnte den An-
trag ab.

Holger Glandorf er efter operationen i För-
de Fitness til sin første træning.
 (Foto: Martina Metzger)

 Igennem historien har en-
æggede tvillinger altid interesseret for-
skerne, for er de virkelig ens? Og kan de 
læse hinandens tanker? Side 16

Flensborg. Låsesystemet i Cam-
pusbadets skabe fungerede ik-
ke godt, og det har vist sig at 
alle knap 1000 elektroniske lå-
se skulle skiftes ud. 

Hvert lås koster 130 euro - 
Campusbadet fi k de nye låse 
som garantiydelse og sparede 
således 130.000 euro.  Side 3

På garantien 

Nye låse 
for 130.000

Drama

Gidsel-
aktioner
Paris. De to gidselaktioner i 
den franske hovedstad, Paris, 
fi k sent  fredag eftermiddag en 
dramatisk afslutning. 

De to brødre, der var efter-
søgt efter nedskydningen af 12 
mennesker ved det satiriske 
ugeblad Charlie Hebdo, blev 
dræbt  i det trykkeri, hvor de 
havde forskanset sig med et 
gidsel.

Også en muslimsk gidselta-
ger i et jødisk supermarked 
blev dræbt, da politi og militær 
stormede forretningen. 

 Side 11
Flensborg. Håndboldspiller Holger 
Glandorf fra SG Flensburg-Handewitt 
er i gang med at kæmpe sig tilbage 
efter sin akillessene-skade, som han 
pådrog sig i kampen mod Kiel den 
20. december. Den efterfølgende ope-
ration er overstået, og SGs højreback 
glæder sig over at kunne bevæge sig 
igen og starte med genoptræningen. 
 Side 14

Glandorf på
vej tilbage

En enkelt stormturist var fredag på Nord-
strand.  (Foto: Martina Metzger)

Stormturist
på Nordstrand
Nordstrand. Havneanlægget på Nord-
strand lå nærmest mennesketom 
hen, da fredagens storm slog imod 
vestkysten. En enkelt turist fra Aa-
chen havde dog travlt med at få et 
minde fra ferien på vestkysten med 
hjem. Fredagens storm medførte in-
gen større skader - men i dag er der 
mere i vente.  Side 7

Denne uges terror ryster os alle. Selve grundla-
get for et åbent samfund er udfordret. Pressefri-
hed er en afgørende forudsætning for de frie de-
mokratier, hver og en af os uanset religion eller 
holdninger i øvrigt nyder godt af at leve i. 

Derfor o� entliggør  Flensborg Avis i dag sam-
men med andre tyske aviser denne tegning af 
den kendte tyske tegner Heiko Sakurai. 

Det er vores tyske brancheforening Bund Deut-
scher Zeitungsverleger (BDZV) i Berlin, der står 
bag dette initiativ. 

Samtlige 286 BDZV-tilsluttede tyske dagblade 
er opfordret til at bringe en karikaturtegning i 
dag. Tegningen i sig selv kan næppe støde nogen, 
men det handler om princippet: Pressefriheden 
sejler i høj sø, men den KAN ikke gradbøjes. Vi 
aviser har ret og pligt til at bringe de ord eller 
tegninger, som vi mener er relevante for sam-
fundsdebatten. Det frie ord gælder. 

Vi vil fastholde det.  Jørgen Møllekær
 chefredaktør
 jm@fl a.de

Pressefrihed 
er en 
fælles sag

Tegning: Heiko Sakurai
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Flensborg. En ukendt gernings-
mand forsøgte onsdag morgen 
at tvinge en 18-årig pige, der 
var på vej i skole, til at have 
sex med sig. Overfaldet skete 
på Stuhrs Allé i Flensborg kl. 
08.20.

Den unge pige og gernings-
manden havde passeret hinan-
den, hvorefter han fulgte efter 
hende og forsøgte at tage fat 
i hende. Den chokerede pige 
skubbede manden fra sig. 

Men det var først, da pigen 
forsøgte at kalde på hjælp, og 
en mand, der var ude at gå 
med sin hund, kom hende til 
undsætning, at gerningsman-
den tog flugten hen over kir-
kegården i retning mod Reep-
schlägerbahn.

Gerningsmanden beskrives 
som en 180 cm høj, muskuløs 
mand på omkring 20 år. Man-
den er europæisk af udseende, 
har et smalt skæg på sin kæbe 
og et tyndt overskæg. Manden 
bar grå bukser, en sort vinter-
jakke og en grå strikhue.

Politiet mener, at overfal-
det muligvis kan kædes sam-
men med et lignende overfald 
16. december sidste år, da en 
62-årig kvinde da blev antastet 
af en mand med samme be-
skrivelse på den gamle kirke-
gård i Flensborg.

Politiet vil gerne tale med 
vidner eller andre med kend-
skab til forbrydelsen og kan 
kontaktes på 0461484-0.
 (FlA)

 red@fla.de

Efterlysning

Seksuelt 
overgreb 
 afværget

Flensborg. En tøjbutik i Flens-
borg-bydelen Engelsby blev 
onsdag hen under aften udsat 
for et væbnet røveri af en ma-
skeret mand.

Manden kom ind i forret-
ningen kort før kl. 19 og tvang 
sig med en pistol til butikkens 
pengebeholdning. Derefter 
truede han tre kvindelige bu-
tiksassistenter ind i et baglo-
kale, hvor de blev bagbundet.

Gerningsmanden slap af-
sted fra forbrydelsen med et 
ukendt beløb, og politiet blev 
først tilkaldt, da et vidne så 
manden og alarmerede poli-
tiet.

Røveren beskrives som en 
25 til 30-årig mand på godt 190 
cm, som er slank af bygning. 

Han har nogle let genkende-
lige mærker omkring sine øj-
ne, og han talte tysk uden ac-
cent (Hochdeutsch). 

Manden bar i gerningsøje-
blikket en brun læderjakke, en 
sort hue, et stribet halstørklæ-
de og grå handsker.

Politiet i Flensborg vil ger-
ne høre fra vidner eller andre 
med kendskab til forbrydelsen 
og kan kontaktes på 0461/484-
0.
 (FlA)

 red@fla.de

Overfald

Væbnet 
 røveri i 
 Engelsby

Gunilla und James Ters-
meden überreichten der 
Stadtpräsidentin ges-
tern die neuerschienene 
Chronik einer namhaf-
ten Kaufmannsfamilie 
mit Vorzeit in Flens-
burg.

BuCHGESCHEnK

Flensburg. Ein Stück Flensburger 
Stadtgeschichte gibt es jetzt auch auf 
schwedisch. Gestern übergaben Gu-
nilla und James Tersmeden das neu-
erschienene Buch »Ätten Tersmeden 
genom sex Århundraden« an Stad-
präsidentin Swetlana Krätschmar im 
Flensburger Rathaus. 

Die ersten sieben Kapitel des im 
november 2014 von dem »Familien-
verein Tersmeden« herausgegebe-
nen Werkes mit 560 Seiten handelt 
von der Vorzeit der damaligen Kauf-
mannsfamilie in Flensburg und in 
Stade. An der Erstellung dieser Sei-

ten haben auch die Flensburger His-
toriker Dr. Gerhard Kraack und Dr. 
Dieter Pust mitgewirkt. 

Sie konnten dafür schnell gewon-
nen werden. Denn die Familie Ter-
smeden spielte im 16. Jahrhundert 
eine bedeutende Rolle in der Stadt. 
Zwischen 1529 und 1620 betrieb sie 
ein großes Handelshaus auf dem 
Grundstück des heutigen Firmensit-
zes von »H. J. Jürgensen« an der Ecke 
Holm/Rathausstraße. 

Die Familie handelte vor allem mit 
Stoffen. Doch für andere Waren wur-
de der umschlag betrieben. Im Keller 
des Hauses, wo heute noch das Res-
taurant »Gnomenkeller« mit einer 
»Tersmeden Stube« auf die früheren 
Besitzer hinweist, lagerten vor gut 
400 Jahren jede Menge Wein und Spi-
rituosen. 

Die Handelsbeziehungen des Hau-
ses reichten im 16. Jahrhundert von 
nordskandinavien bis nach Süd-
deutschland. Die Tersmedens gehör-
ten damals zu den wichtigsten Liefe-
ranten des dänischen Königshauses. 

Wie viele andere Flensburger Kauf-
mannsfamilien waren auch die Ter-
smedens von Stade an die Förde ge-
kommen, weil die Stadt an der Elbe 

zunehmend in den Windschatten 
Hamburgs geriet. In Flensburg grün-
dete Thomas thor Smeden ein Han-
delhaus, dass schnell eine führende 
Position in der der Stadt einnahm. 

Davon profitierte nicht nur der 
Handel. Für beide großen Kirchen der 
Stadt trat das Handelshaus als groß-
zügiger Sponsor auf. So verdankt die 
heute in der Landeszentralbibliothek 
untergebrachte St. nikolai-Bibiothek 
einen großen Teil ihrer wertvollsten 
Bestände dem Sohn des Flensburger 
Firmengründers, Reinhold thor Sme-
den. Er war nach Studienaufhalten 
in Wittenberg und Straßburg auch 
einer der wichtigsten Auftraggeber 
für die örtlichen Buchbinder. 

Anfang des 17. Jahrhunderts ging 
es mit dem Handelshaus aber steil 
bergab. Politische Schwierigkeiten 
zwischen Dänemark und Schweden 
machten dem unternehmen schwer 
zu schaffen. 1603 musste die Kauf-
mannsfamilie Konkurs anmelden. 

Im Dreißigjährigen Krieg beschlos-
sen die Familienmitglieder, nach Dä-
nemark und Schweden überzusie-
deln. In Schweden betätigten sich 
die weiteren Generationen unter den 
namen »Tersmeden« erfolgreich im 

Bergbau. 1751 wurde Jacob Tersme-
den dafür in den Adelsstand erho-
ben.

1912 gründeten die nachfahren 
des erfolgreichen unternehmer-Ge-
schlechtes einen der ältesten Fami-
lienvereine in Schweden. Er trifft 
sich seit der Gründung  alle drei Jah-
re. 1966 und 2007 wurde die Treffen 
auch in Flensburg abgehalten. 

Bei den Treffen entstand schon vor 
vielen Jahren die Idee, eine Familien-
Chronik zu schreiben und heraus-
zugeben. Dieser Plan konnte aber 
erst jetzt verwirklicht werden. Am 
23. november 2014 wurde das fertig-
gestellte Werk im Stockholmer Rid-
darhuset erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

Die Kapitel des Buches aus der 
 Stader und Flensburger Zeit der Fa-
milie werden vielleicht auch bald 
auf Deutsch erscheinen. Die beiden 
Flensburger Historiker Kraack und 
Pust sowie James Tersmeden baten 
die Stadtpräsidentin gestern um Hil-
fe, bei der Finanzierung einer deut-
schen Übersetzung.
 Uwe Sprenger

 us@fla.de

100 Jahre Flensburger  
Stadtgeschichte jetzt auf schwedisch

Vor dem Familienwappen der Tersmedens 
im Swinnemünder Zimmer des Rathauses 
übergibt James Tersmeden Stadtpräsiden-
tin Swetlana Krätschmar die Familien-
Chronik.  (Foto: uwe Sprenger)

RESUME

En del af Flensborgs historie fin-
des nu i en tyk bog på svensk. 
I går overrakte James Tersme-
den bypræsidenten Swetlana 
Krätschmar et eksemplar af den 
netop udkomne slægthistorie 
om familien Tersmeden. Fami-
lien, som er nu bosat i Sverige 
har en lang fortid i Flensborg og 
i byen Stade ved Elben. I Flens-
borg ejede familien i det 16. år-
hundrede et af byens største 
handelshuse.

Verbraucherzentrale 
Flensburg warnt vor 
betrügerischen, aber 
schlecht gemachten 
Mahnschreiben mit 
dem Absender »Glo-
bal network Inkasso«. 
Schreiben drohen sogar 
Hausbesuch an.

BRIEFPOST 

Flensburg. Aufgeregt und verunsi-
chert durch die Ankündigung des 
Besuches eines Inkasso-Außendiens-
tes meldeten sich Verbraucher bei 

der Flensburger Beratungsstelle der 
Verbraucherzentrale Schleswig-Hol-
stein.

Anlass sind Mahnbriefe einer »Glo-
bal network Inkasso«. In den vor-
liegenden Schreiben werden offene 
Forderungen von 188 Euro und mehr 
eingefordert. Angegeben sind eine 
Hamburger Adresse und Telefon-
nummern in der Schweiz. Zahlt man 
nicht, werden Konsequenzen ange-
droht. Sogar der Termin für den per-
sönlichen Besuch eines Außendienst-
mitarbeiters wird angekündigt. Soll-
te dieser mehrfach platzen, würde 
ein gerichtliches Mahnverfahren fol-
gen.

Bei genauerem Hinsehen lassen 
sich die Briefe schnell als Abzocke 
entlarven. Die Briefe strotzen vor 
Rechtschreibfehlern. Laut beigefüg-

tem Überweisungsvordruck soll das 
Geld auf rumänische Konten über-
wiesen werden. 

»Grund und Datum der vermeint-
lichen Forderung sowie name oder 
Firma des Auftraggebers, für den die 
Forderung angemahnt wird, sind 
nicht genannt«, so Christine Hanne-
mann von der Verbraucherzentrale 
in Flensburg. Diese Schreiben ver-
stoßen damit gegen alle Darlegungs- 
und Informationspflichten bei Inkas-
sodienstleistungen.

Die Verbraucherzentrale rät: nicht 
einschüchtern lassen und auf kei-
nen Fall den geforderten Geldbetrag 
überweisen und eventuell Anzeige 
bei der Polizei erstatten.

Die uhrzeit und der Wochentag 
für den Besuch stimmen bei allen 
Schreiben überein.

Grundsätzlich muss man Rechnun-
gen nur dann bezahlen, wenn ein 
rechtsgültiger Vertrag geschlossen 
wurde, erklärt die Verbraucherzen-
trale. 

In den amtlichen Rechtsanwalts- 
und Inkasso-Verzeichnissen im Inter-
net könne man sich darüber informi-
eren, ob die Absender glaubwürdig 
sind. unter der Adresse www.rechts-
dienstleistungsregister.de sind die 
im Auftrag des Bundes und der Län-
der zugelassenen Inkassounterneh-
men zu finden. Hinweise und Tipps 
zu Mahnschreiben oder Inkassofor-
derungen erhalten alle Rat Suchen-
den in der Beratungsstelle Flensburg, 
Schiffbrücke 65.
 (FlA)
 red@fla.de

Inkassoschreiben verunsichern Verbraucher
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Flensburg. Am kommenden 
Donnerstag, dem 15. Januar, 
findet die 16. Sitzung der Rats-
versammlung seit der letzten 
Kommualwahl statt. 

Beginn ist um 16 Uhr im Rat-
saal im Rathauses.

Auf der Tagesordnung ste-
hen dabei unter anderem Maß-
nahmen zur Erhöhung der 
Wahlbeteiligung in Flensburg 
(Antrag der Ratsfraktionen 
SPD, SSW und CDU), der Jah-
resbericht des  Seniorenbei-
rates und die Aufstellungsbe-
schlüsse für die Änderungen 
der Bebauungspläne »Rude/Zur 
Bleiche (Nr. 127)« und »Ehema-
lige Duburg Kaserne« (Nr. 176).
 (FlA)
 red@fla.de

Termin

Rat tagt 
nächste Woche

Flensburg. Im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe »Stadtdi-
alog« lädt die Bauverwaltung 
im Rathaus am kommenden 
Mitwoch zu einem Vortrag mit 
dem Thema »Nordic Link via 
Flensburg« ein. 

Dabei stellt Kai-Axel Aan-
derud, Geschäftsführer der 
deutsch-skandinavischen 
Agentur »aanderud media con-
sulting« die Ergebnisse einer 
Studie über »Norwegens Bei-
trag zum Jütlandkorridor« vor. 

Beginn ist um 17 Uhr im Paul 
Ziegler Zimmer im Techni-
schen Rathaus II an der Schüt-
zenkuhle 26. 

Der Eintritt ist frei. (FlA)
 red@fla.de

Stadtdialog

»Nordic Link 
via Flensburg«

Flensburg. Der nächste Vortrag 
im Rahmen der Flensburger 
Ringvorlesung »Drei« findet 
am kommenden Montag, dem 
12. Januar, von  18 bis 19.30 Uhr 
in der Phänomenta statt. 

Prof. Dr. Bea Lundt spricht 
dabei über »Drei Religionen 
und drei Kontinente: Das Wis-
sen über die Welt im Mittelal-
ter«. 

Die Ringvorlesung »Drei« ist 
ein Gemeinschaftsprojekt von 
Uni, Volkshochschule und Phä-
nomenta.
 (FlA)

 red@fla.de

Vortrag

Die Welt im 
Mittelalter

... beriet der Magistrat der Stadt 
erstmals über die Gründung ei-
ner Technischen Hochschule 
in Flensburg. Das Gremium ve-
ranschlagte die Kosten für den 
Aufbau einer solchen Hochs-
chule auf 800 Millionen Mark.

Vor  
50 Jahren ...

Garantiydelse. Campus-
badet gennemførte en 
grundig gennemgang af 
badet, inden garanti-fri-
sten udløb, og sparede 
næsten 130.000 euro 
for nye låse. Fördeland 
Therme i Lyksborg var 
mindre heldig.

Flensborg. Der var Campusbadet hel-
dig: I takt med, at Stadtwerke over-
tog badets ledelse for halvandet år si-
den, blev der gennemført en grundig 
gennemgang af bygningen i detaljer-
ne. Det viste sig, at skabenes elektro-
niske låse i omklædningsrummene 
ikke harmonerede med nye elektro-
niske programmer ved kassen. Resul-
tatet var, at alle knap 1000 låse skul-
le skiftes ud. Materialet blev efter et 
halvt års forhandlinger af låsenes 
producent stillet gratis til rådighed 
som garanti-ydelse.

- Jeg sagde til producenten, at det 
jo er godt for firmaets omdømme, 
hvis låsene fungerer, som de skal, si-
ger René Andre, som er bogholder-
assistent i badet og stolt af forhand-
lingernes resultat. Også badets direk-
tør, Andreas Ostmann, er tilfreds.

- Vi skulle bare betale arbejdsti-
den. Men vores medarbejdere skifte-
de selv låsene ud. De tog et par låse 
hver gang, når der var tid til det, og 
nu er arbejdet færdigt, siger Andreas 
Ostmann. Hver lås koster 130 euro, 
og alene besparelsen ved materiale-
omkostninger var således på næsten 
130.000 euro.

Nu står Campusbadet, som blev 
indviet i foråret 2010, igen med fun-
gerende elektroniske låse over alt. I 
en pressemeddelelse bekræfter Cam-
pusbadet, at 2014 har været badets 
foreløbige rekordår med i alt 274.000 
gæster (plus 28.000 i forhold til 2013). 
Januar 2014 var den bedste måned, 
og der kom 28.000 gæster. Mens cirka 
100.000 besøg er skoleklasser (51.000) 
og svømmeforeninger (49.000), var 
der knap 168.000 gæster, der betalte 
ifølge den gældende prisliste. 

Badet tjente ved faldende entrépri-
ser 80.000 euro mere end i fjor, men 
det er langt fra nok til at kompense-
re for de omkostninger, der opstod 
ved at personalet nu får en ordenlig 
løn og bliver betalt ifølge offentlig 
overenskomst.

- General-entreprenøren er efter-
hånden fri for yderligere garanti-
ydelser, siger Andreas Ostmann. Men 
nærmest ubemærket af offentlighe-
den blev mange ting lavet og repare-

ret, som for eksempel en ny målings-
tavle til foreningerne.

- Mange tekniske ting er i kælde-
ren, og de reparationer bemærkede 
offentligheden ikke, siger Andreas 
Ostmann. I begyndelsen af året var 
vandet i bassinene grundet tekni-
ske problemer ikke så varmt som det 
plejer, men det er der rettet op på, 
meddeler badet.

- Gæsterne blev informeret og hav-
de stor forståelse for det, og det siger 
vi tak for, siger Andreas Ostmann.

Knap så godt slap Fördeland-Ther-

me i Lyksborg fra lignende proble-
mer. Badet er lidt ældre, fra 2007, og 
låse-systemet gik ligeledes i stykker. 
Men her blev det opdaget for sent el-
ler gik for sent i stykker - i hvert fald 
er der ingen garanti-ydelser mere, 
oplyser borgmester Kristina Franke, 
som fungerer som badets direktør.

- Vi blev nødt til at betale de nye 
låse selv, siger hun. Det så grumt ud 
i længere tid, fordi de moderne, elek-
troniske låse blev erstattet med et 
gammeldags nøgle-system. Resulta-
tet var en masse huller i skabsdørene 

omkring låsene.
- Hullerne bliver nu afdækket med 
pæne metalplader med Fördeland 
Therme logo på. Arbejdet er nær-
mest afsluttet, siger Kristina Franke. 
Alt i alt besluttede kommunen, som 
vi tidligere skrev, at bruge 700.000 
euro på renoveringen af det lidt med-
tagne bad i Lyksborg. Skabslåsene 
kostede cirka 33.000 euro.

- Det resterende renoveringsarbej-
de er i gang, siger borgmesteren.
 Dirk Thöming

 dt@fla.de

Næsten 1000 låse skiftet ud - gratis

René Andrei har selv forhandlet løsningen med låsene færdig og er stolt over resultatet. Alle skabe i omklædningsrummene har fået nye 
lås. (Foto: Martina Metzger)

Her ses en model af den lås, som blev skiftet ud i Campusbad. Hver lås koster 130 euro, og 
næsten 1000 blev skiftet ud. 

RESÜMEE
Das Campusbad, das in 2014 
einen Besucher-Rekord ver-
zeichnen konnte, ging vor 
Ablauf der Gewährleistungsfrist 
die gesamte Technik zusammen 
mit dem Generalunternehmer 
durch und bekam somit unter 
anderem Teile für 900 elektro-
nische Schlösser ersetzt. In der 
älteren Fördeland Therme in 
Glücksburg wurden ähnliche 
Schlösser, die allesamt defekt 
waren, erst nach Ablauf der Ga-
rantie ersetzt. Kosten für die Ge-
meinde: über 33.000 Euro.

Lyksborg. De nye, gammeldags 
nøgler i Fördeland Therme bæ-
res om håndleddet, og det fun-
gerer ikke optimalt. Nøglerne 
bliver stoppet ind i armbåndet, 
men en del af nøglen, nøgleho-
vedet, kigger ud. Det skete så-
ledes for en gæst i saunaen, at 
han fik et lille brandsår af den 
varme nøgle. Det erfarer Flens-
borg Avis fra et øjenvidne.

- Det har jeg ikke hørt om, 
men det beklager vi dybt og si-
ger undskyld for. Gummi-over-
trækkene til nøglerne har væ-
ret bestilt i længere tid, siger 
borgmester Kristina Franke. 
 Dirk Thöming

 dt@fla.de

Therme

Nøgle gav 
brandsår

Flensborg. Der blev ikke stjålet meget, men skaderne er 
alligevel store efter et indbrud i Engelsby Børnehave.

Tyvene besøgte børnehavens lokaler i Neuen Weg samt 
en tysk børnehave i Engelsbyer Straße natten til i går, fre-
dag. I den danske børnehave blev der stjålet en bærbar 
computer samt et kamera.

- Computeren og kameraet brugtes til pædagogiske for-
mål, og der var hovedsageligt billeder og aktivitetsplaner 
på computeren, siger børnehavens leder, Torsten Schön-
hoff, om tyvegodset, hvis indhold havde en stor ideel vær-
di.

Tyvene tog sig åbenbart tid og gennemgik lokalerne 
stilfærdigt, mener børnehavens leder. Det hele blev gen-
nemsøgt, men ikke gennemrodet.

- Til gengæld blev alle døre, der var låst, samt de låste 
skabsdøre brudt op. Der er også spor efter indbruddet ved 
to af vinduerne, så snedkeren får rigtig meget at se på, si-
ger Torsten Schönhoff. 

Mens det er de ærgerlige spor efter det mindre indbrud, 
kan børnehaven glæde sig over, at det ikke sker ret tit.

- Det sidste indbrud her var så sent som i 1997. Så man 
må sige, vi var heldige i mange år, siger Torsten Schön-
hoff. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som driver børne-

haven, har ikke en forsikring for sine mange bygninger, 
men betaler selv, når der opstår skader.
 Dirk Thöming

 dt@fla.de

Ærgerligt indbrud i Engelsby Børnehave

Engelsby-Traup Danske Børnehave, her et arkivbillede, blev hjem-
søgt af tyve. 
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der zehnte und letzte Teil unserer Serie über die 

Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem heutigen Schles-
wig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nachfahren beider-
seits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 10

RESUME
International plattysk-konference
En gang om året mødes mennesker fra Tyskland og USA for at tale plat-
tysk med hinanden og på den måde medvirke til, at sproget bevares. 
Den internationale plattysk-konference gennemføres på skift i Tysk-
land og Amerika, og i � or fandt den sted i Egernførde. Antallet af del-
tagerne er dog for nedadgående. De gamle bliver for gamle til de lange 
rejser, og det er sværere end først antaget at få unge til at lære sproget. 
Flensborgeren Erika Hansen, som bor i USA, frygter, at den næste kon-
ference bliver den sidste.

Men der fi ndes fortsat amerikanere, der taler plattysk. En af dem er 
Jack Schinkel, som næsten hver morgen mødes med andre landmænd 
fra regionen på en McDonald’s restaurant til morgenmad og for at 
snakke plattysk.

Eckernförde stand bei 
der 19. internationalen 
Konferenz der Platt-
deutschen Freundschaft 
ganz im Zeichen des 
Niederdeutschen.

AUSWANDERUNG

Eckernförde. Ostfriesen, Nordfrie-
sen, Flensburger, Hamburger und 
35 Amerikaner: Die rund 100-köpfi -
ge Gruppe, die sich am Eckernförder 
Strand versammelt hatte, war eine 
bunt zusammengewürfelte Gemein-
schaft. Eine Gemeinsamkeit hatten 
sie allerdings: die plattdeutsche Spra-
che. Grund ihres Zusammentre� ens 
war die 19. Internationale Konferenz 
der Plattdeutschen Freundschaft, die 
im Rahmen der Plattdeutschen Kul-
turtage 2014 vom 26. bis zum 28. Sep-
tember in Eckernförde stattfand.

Die Amerikaner kamen überwie-
gend aus dem Mittleren Westen der 
USA - aus Iowa, Illinois oder Wiscon-
sin. Gemeinsam mit den Stadtfüh-
rern Stine und Fiete ging es am Frei-
tag zur Begrüßung zunächst »Dörch 
dat ole Eckernför« - durch das alte 
Eckernförde. Natürlich auf Platt!  

Den gesamten Sonnabend gab es 
dann Fachvorträge und Lesungen 
verschiedener Referenten zu unter-
schiedlichen Themen rund um die 
Plattdeutsche Sprache, wie den Vor-
trag »So spricht Schleswig-Holstein« 
von Dr. Michael Elmentaler, Profes-
sor an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. 

Heiko Gauert von der »Platt-
düütsch Gill Eckernför« gab anschlie-
ßend einen Überblick über die Ent-
wicklung der plattdeutschen Spra-
che, auf Englisch, Deutsch und Platt-
deutsch. Zwischen den Vorträgen 
wurden gemeinsam plattdeutsche 
Lieder gesungen. In ungezwunge-
ner, familiärer Atmosphäre kamen 

die Konferenzteilnehmer so schnell 
ins »Schnacken«. Sprache verbindet 
eben. 

Seit über 50 Jahren 
in Amerika

Von der deutschen Seite wurde die 
Konferenz vom ehemaligen Bürger-
meister in Bredenbek Hans W. Ha-
mann organisiert. Um die amerika-
nischen Gäste kümmerte sich Erika 
Hansen. Die ehemalige Duborg-Schü-
lerin lebt in den Vereinigten Staaten. 
Nachdem sie in Flensburg eine Aus-
bildung im Reisebüro Dr. Deckmann 
absolvierte, wurde der damals 23-Jäh-
rigen angeboten, für ein halbes Jahr 
in Amerika für ein Reisebüro zu ar-
beiten. Aus sechs Monaten sind mitt-
lerweile über 50 Jahre geworden. 
Seit 1994 organisiert sie bereits die 
Deutschlandtouren für die amerika-
nischen Plattschnacker. Privat, aus 
ihrem »Küchen-Reisebüro Hansen«, 
wie sie es liebevoll nennt. 
Auch die amerikanische Konferenz 
2013 hat sie gemeinsam mit ihrem 
Nachbarn Mike Kearney in ihrem 
Wohnort Clinton in Iowa organisiert, 
der Partnerstadt der Gemeinde Erfde 
im Kreis Schleswig-Flensburg.

Leider werde die Gruppe mit je-
dem Jahr kleiner, da viele der Mit-
glieder mittlerweile zu alt seien, um 
die weite Reise nach Deutschland 
auf sich zu nehmen. Noch vor eini-
gen Jahren seien teilweise über 100 
Amerikaner mitgereist. 2014 waren 
es noch 35. Da die Gruppe damit für 
eine Bustour zu klein geworden ist, 
mietete Hansen stattdessen Kabinen 
auf einem Schi�  und fuhr mit ihnen 
über den Rhein und die Mosel, bevor 
sich die Mitglieder für einige Tage 
trennten.

»Alle haben mittlerweile so vie-
le Verwandte in Deutschland gefun-
den und so viele Freundschaften ge-
schlossen, dass jeder von ihnen ger-
ne einige Tage seine Bekannten be-

suchen möchte. Einige sind nach 
Berlin oder sogar bis nach Dresden 
gefahren. Aber die meisten sind mit 
mir in Richtung Norden nach Schles-
wig-Holstein gekommen«, berichtet 
die 78-Jährige. 

Auch Erika Hansen hat die Zeit ge-
nutzt, um ihre Freunde in Flensburg 
wieder zu sehen und ihre alte Hei-
mat auf Duburg zu besuchen. 

Pünktlich zur Plattdeutsch-Konfe-
renz in Eckernförde fanden sich alle 
wieder zusammen. 

Die letzte 
Plattdeutsch-Konferenz?

Nach einem gemeinsamen Gottes-
dienst auf Plattdeutsch verabschie-
deten sich die Amerikaner nach drei 
Tagen im Zeichen der plattdeutschen 
Sprache von ihren deutschen Freun-
den in Eckernförde, um sich wieder 
auf den Heimweg zu machen. Das 
nächste Tre� en der Plattdeutsch-
freunde aus Deutschland und Ameri-
ka wird wieder in den USA veranstal-
tet. In Moline, Illinois, am Mississip-
pi an der Grenze zu Iowa. 

»Ich bin keine Schwarzseherin, 
aber ich befürchte, dass die Konfe-
renz dann zum letzten Mal stattfi n-
den wird. Die Leute, die Plattdeutsch 
noch zuhause gelernt haben und es 
wirklich noch sprechen, sind mitt-
lerweile zu alt zum Reisen, und den 
jungen Leuten fehlt einfach der Be-
zug«, berichtet Erika Hansen. 

Sie freut sich daher, dass die 20. 

und vielleicht letzte Plattkonferenz 
im Mittleren Westen der USA statt-
fi ndet - dort, wo alles angefangen 
hat. Den Teufel an die Wand malen 
will soe allerdings auch nicht - denn 

Totgesagte leben bekanntlich am 
Längsten.

Lennart Adam
la@fl a.de

Plattdeutsch sprechende 
Amerikaner zu 
Besuch im Norden

»Welcome & Moin Moin«: Die 19. Plattkonferenz in Eckernförde könnte zugleich die letzte 
auf deutschem Boden gewesen sein. Viele der Amerikaner, die mit Plattdeutsch aufge-
wachsen sind, sind mittlerweile zu alt zum Reisen.  (alle Fotos: Lennart Adam)

Bei der 19. Internationalen Konferenz der Plattdeutschen Freundschaft in Eckernförde standen zahlreiche Fachvorträge und Lesungen 
verschiedener Referenten zu unterschiedlichen Themen rund um die Plattdeutsche Sprache auf dem Programm.
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Der Amerikaner Jack 
Schinkel sprach wäh-
rend seiner Kindheit 
in Iowa ausschließlich 
Plattdeutsch. Auch heu-
te noch unterhält er 
sich mit seinen Nach-
barn in dieser Sprache.

AUSWANDERUNG

Eckernförde. Wenn man in Ameri-
ka auf Plattdeutsch einen Hambur-
ger bei McDonald’s bestellt und ihn 
auch bekommt, ist man höchstwahr-
scheinlich in Iowa, der Heimat von 
Jack Schinkel. Mehrmals die Woche 
tri� t sich der 79-Jährige mit einigen 
befreundeten Farmern im nahege-
legenen Fastfood-Restaurant zum 
Frühstück, um »Platt zu schnacken«. 

Denn Plattdeutsch ist für ihn, 
wie für viele seiner amerikanischen 
Freunde, Muttersprache. »Ich muss-
te zuhause Plattdeutsch sprechen. 
Sonst hätte ich nichts zu essen be-
kommen, denn meine Großeltern 
und meine Eltern haben nur Platt-
deutsch verstanden«, lacht Schinkel. 

Sein Vater wanderte 1908 aus 
Schleswig-Holstein nach Amerika 
aus, da er in seiner Heimat keine Ar-
beit fand. Seine Mutter und Groß-
mutter kamen einige Jahre später 
nach. Sie brachten ihre Mutterspra-
che mit in die Staaten und erzogen 
ihre Kinder und Enkelkinder genau 
wie auch sie schon erzogen wurden: 
auf Platt.

Als jüngstes von acht Kindern hat 
Schinkel die ersten Brocken Eng-
lisch von seinen Geschwistern auf-
geschnappt. Diese hatten die Spra-
che erst mit Eintritt in die Schule er-
lernt. Sooft er kann spricht er daher 
mit seinen Nachbarn und Freunden 
Plattdeutsch, um die Sprache am Le-
ben zu erhalten. 

Die Wurzeln spielen für Jack und 
seine Frau Jean Schinkel eine gro-
ße Rolle. Sie waren bereits bei zahl-
reichen Plattkonferenzen, und zwi-
schen 1996 und 2008 war Schinkel 
mehrere Jahre Präsident der Ameri-
can/Schleswig-Holstein Heritage So-
ciety. 1988 kamen die beiden erst-
mals nach Deutschland. »Ich wollte 
einfach wissen, wo ich herkomme. 
Ich glaube, das ist für jeden Men-
schen wichtig«, betont Schinkel.

Lennart Adam
la@fl a.de

Zum Plattdeutsch schnacken zu McDonald’s

Über Vergangenheit, 
Gegenwart und Zu-
kunft der amerikanisch/
schleswig-holsteini-
schen Freundschaft.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Ein Sechstel  der Amerika-
ner hat deutsche Wurzeln. Im mittle-
ren Westen sind es sogar noch mehr. 
Wie alle anderen Volksgruppen ha-
ben auch sie ihre Spuren hinterlas-
sen. Levi Strauß, der Erfi nder der 
Jeans, wanderte 1847 von Deutsch-
land nach Amerika aus und auch der 
1867 in New York erfundene Hotdog, 
eines der amerikanischen National-
gerichte, entsprang dem Kopf eines 
deutschen Auswanderers.

Auch die Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein haben 
das heute mächtigste Land der Welt 
mit aufgebaut, mit geprägt und zu 
ihrem Zuhause gemacht. Sie wurden 
im Laufe der Jahrhunderte für ihre 
Herkunft geschätzt und später auf-
grund eben dieser verfolgt. Die Ein-
wanderer, die sich aus Flensburg, Hu-
sum, Niebüll und dem Rest der ehe-
maligen Herzogtümer auf den Weg 
über den Atlantik machten, haben 
gemeinsam mit ihren Mitmenschen 
aus ganz Europa, Asien, Afrika und 
Südamerika das Land zu dem ge-
macht, was es heute ist. 

Viele haben ihre schleswig-holstei-
nischen Wurzeln mittlerweile ver-
gessen, aber genauso viele haben sie 
wiederentdeckt. Das transatlantische 
Verhältnis mag auf politischer Ebe-
ne von Legislaturperiode zu Legisla-
turperiode variieren, doch die pri-
vaten Freundschaften, die sich auf 
beiden Seiten des großen Teichs in 
den letzten Jahrzehnten entwickelt 
haben, die Familien, die sich wieder-
gefunden, und die Verbindungen, 
die geschlossen wurden, haben Be-
stand. Das Internet lässt Distanzen 

schrumpfen und sorgt dafür, dass 
alles plötzlich nur noch einen Maus-
klick entfernt ist. Englisch lässt als 
»Lingua franca« Sprachbarrieren ver-
schwinden und fördert den inter-
kulturellen Austausch zwischen den 
sonst so unterschiedlichen Nationen. 

Gleichzeitig ist durch die immer 
schneller werdende Gesellschaft und 
die fortschreitende Digitalisierung 

ein stärker werdendes Verlangen 
nach »Althergebrachtem« zu spüren: 
Die Schallplatte ist das einzige Mu-
sikmedium mit positiver Entwick-
lung der Verkaufszahlen, als »Slow 
Food« werden regionale Gerichte wie 
von Großmutter momentan wieder-
entdeckt und neu erfunden und die 
Frage nach dem Woher gewinnt wie-
der an Bedeutung, im positiven wie 

negativen Sinne. Die Anonymität der 
Gesellschaft, nicht nur in den urba-
nen Zentren dieser Welt, führt zu 
stärkerer Suche nach der eigenen 
Identität und diese wiederum ist ge-
prägt durch die eigenen Wurzeln.

Dies ist der vorerst letzte Teil über 
die Abenteuer der einstigen Auswan-
derer aus dem heutigen Schleswig-
Holstein und deren Nachfahren. 

Die Zukunft wird zeigen, wohin 
die Reise geht, ob die durch Krieg 
und Hass zerschlagenen und durch 
Versöhnung und Freundschaft wie-
der aufgebauten Brücken zwischen 
der Supermacht im Westen und dem 
kleinen Land im Norden der Bundes-
republik Bestand haben werden.

Lennart Adam
la@fl a.de

Quo Vadis, Amerika?

Die Amerikaner Jean und Jack Schinkel waren schon auf zahlreichen Plattkonferenzen. Jack Schinkel hat erst in der Schule Englisch ge-
lernt. Seine Muttersprache ist Platt.

Gemeinsam mit den Stadtführern Stine und Fiete ging es zur Begrüßung zunächst »Dörch dat ole Eckernför« - durch das alte Eckernförde. Natürlich auf Platt!  
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Det er i orden, når folk 
taler dansk eller frisisk, 
hvis det oversættes til 
tysk i undertekster. Men 
rent dansk- eller frisisk-
sprogede udsendelser 
vil koble hovedparten af 
nordtyskerne fra, siger 
NDRs talsmand, Martin 
Gartzke.

MeDieR oG SpRoG

Kiel. på trods af delstatsregeringens 
forslag om en ny medieaftale og med 
den mangeårige kritik af NDRs me-
die- og sprogpolitik over for mindre-
tallene fastholder  NDR-ledelsen sit 
nej til faste udsendelser på dansk og 
frisisk. og det bliver det heller ikke 

fremover til, hvis det står til NDR, 
der som bekendt finansieres af GeZ-
gebyrer - som også danskere og fri-
sere må betale.

- i radio og tv tilbyder vi en del ind-
slag om ikke på dansk og frisisk så 
om de to mindretal, deres sprog og 
kultur. Redaktionen i NDR overlader 
det helt og holdent til samtalepart-
nerne, på hvilket sprog de taler.

- Som public service station er det 
dog vores opgave at sikre, at alle bru-
gere får adgang til vores program-
flade. Derfor integrerer vi det frisi-
ske og det danske sprog i vores ud-
bud ved at bruge tyske undertekster 
på tv, udtalte NDRs talsmand, Martin 
Gartzke, inden årsskiftet til avisen.

- Kilderne kan frit vælge deres 
sprog, som så forsynes med under-
tekster. Komplette udsendelser på 
dansk eller frisisk ville dog udelukke 
en stor del af nordtyskerne, og det gi-
ver ingen mening for vores lyttere og 
seere, sagde NDRs talsmand.

Med hensyn til regeringsflertallets 

forslag om en ny medieaftale, der 
blandt andet skal sikre mere dansk 
og frisisk i NDR radio og tv, udtaler 
talsmanden sig meget tilbageholden-
de:

- Det er op til lovgiverne eventu-
elt at ændre medieaftalen. NDR lever 

udmærket med den nuværende me-
dieaftale. Den sikrer NDRs uafhæn-
gighed, slutter Martin Gartzke.
 Raning Krueger
 rk@fla.de

Public Service station afviser ud-
sendelser på dansk og frisisk

NDR står efterhånden 
med ryggen mod mu-
ren. ifølge den euro-
pæiske sprogcharta har 
mindretallene krav på 
udsendelseri public ser-
vice medierne i deres 
eget sprog. Mens NDR 
fortsat stejler, satser re-
geringen i Kiel på den 
næste ændringen af 
statsaftalen om NDR.

MeDiepolitiK

Kiel. - Jeg bliver simpelthen målløs, 
hver gang jeg hører NDRs begrundel-
se eller forsøg på samme for ikke at 
tilbyde seerne og lytterne indslag og 
udsendelser på dansk og frisisk. Det 
er NDR som public service station 
simpelthen forpligtet til ifølge den 
europæiske sprogcharta.

Det udtalte professor i folkeret på 
Hamborg Universitet, prof. dr. Ste-
fan oeter, da han i december holdt 
festtalen under et arrangement i 
Kiel, som SSW havde arrangeret i an-
ledning af Frisisk-lovens ti års jubi-
læum. og professoren nøjedes ikke 
med en diplomatisk festtale.

- Mindretallene har krav på en vis 
mediemæssig grundforsyning. Det 
vil næppe betyde nævneværdige 
merudgifter. Jeg kan ikke forstå, at 
især public service medierne sætter 
sig sådan til modværge.

NDR svigter sit ansvar
- NDR er hovedansvarlig for den util-
fredsstillende situation, og public 
service stationen varetager ikke sit 
ansvar. Slesvig-Holsten rummer im-
mervæk tre ud af de fire anerkendte 
mindretal i tyskland, som har skre-
vet under på den europæiske sprog-
charta, fremhævede Stefan oeter, 
som fandt et lydhør publikum blandt 
danske og frisiske deltagere.

Delstatens mindretalskommittere-
de Renate Schnack har gentagne gan-

ge fremhævet, at der efter realiserin-
gen af ligestillingen på flere områder 
i anden halvdel af valgperiode bør fo-
kuseres på sprogpolitikken. og her 
udgør kravet om at tilgodese mindre-
talssprogene langt bedre især i NDR 
ifølge Schnack en væsentlig del.

Lokalradio ingen 
erstatning

SSW og det danske mindretals kul-
turforening, SSF, har gentagne gan-
ge peget på det ømme punkt, at der 
stort set kun produceres udsendelser 
for det danske mindretal på dansk 
via Flensborg Avis' korte nyhedsind-
slag i den private radiostation, RSH, 
men hverken radio- eller tv-udsen-
delser.

lige som friserne henviser SSF 
og SSW til, at planerne om at sikre 
dansk og frisisk i lokalradioer ikke 
kan erstatte NDRs forpligtelse til ud-
sendelser i mindretalssprog.

- Men måske kan den hårdere kon-
kurrence få NDR-radio og tv til at ta-
ge lidt mere hensyn til dansk og fri-
sisk, udtalte SSWs gruppeformand, 
lars Harms, for nylig. For dernæst at 
henvise til koalitionsaftalen, som er 

ganske klar i mælet over for NDR.
- i koalitionsaftalen står der, at der 

ved næste ændring af statsaftalen om 
public service medier skal stå, at der 
tages rimelig henvisning til dansk og 
frisisk i NDR, fremhæver SSWs land-
dagsmand.

til medierådets opgaver hører bl.a. 
et rådgivende programudvalg, som 
ifølge lars Harms gerne bør rumme 
en repræsentant fra mindretallene.

SSF deler kritikken
- Det burde være en selvfølge, at me-
dierne i Slesvig-Holsten også sender 
på dansk, frisisk, plattysk og roma-
nes. Det er med til at fremhæve den 
sproglige mangfoldighed som et sær-
kende i delstaten, som også vil gavne 
NDR, udtalte SSF-formand Jon Har-
don Hansen efter sprogkonferencen 
forleden i Berlin.

og så er der friserne selv, som er 
kendt for at tage bladet fra munden, 
når det gælder deres og andre min-
dretals interesser.
- NDR-redaktør ernst Christ er en god 
medarbejder for NDR, og han har 
sikkert gode intentioner i forhold til 
det frisiske. Men vi som frisere og 
den frisiske kultur bør have en po-
sitiv særbehandling efter århundre-

ders sproglige diskriminering.
- Det er ikke nok med udsendel-

ser om friserne. Der bør være langt 
flere udsendelser, og de bør være på 
frisisk og helst produceret af frisere, 
siger formanden for Friisk Foriining, 
Bahne Bahnsen.

Han henviser til en række andre 
mindretal, som har egne radio- og 
tv-stationer eller flere timers dag-
lige udsendelser. Sorberne i det syd-
østlige tyskland råder over en egen 
sorbisk afdeling hos NDRs kolleger i 
MDR.

- Den nuværende delstatsregering i 
Slesvig-Holsten er godt på vej i min-
dretalspolitikken. Derfor vil vi lige 
give det en chance og afvente lidt 
endnu.

- Men ellers står vor tidligere ud-
melding det ved magt, at vi frisere 
er rede til at klage ved europarådet, 
når delstaten og dens public service 
radio og tv, NDR, ikke er villige til at 
realisere europarådets rammekon-
vention om beskyttelse af nationale 
mindretal, fremhæver friserformand 
Bahne Bahnsen. Raning Krueger
 rk@fla.de

Friserne har ifølge sprog-
charta krav på radio og tv

RESÜMEE
Friesen bereit zur Klage
er sei jedesmal wieder sprachlos über die erklärungsversuche des NDR 
für dessen kategorisches Nein zu dänisch- und friesischsprachigen Sen-
dungen in den öffentlichen Medienanstalten. Darauf hätten die Min-
derheiten laut Sprachencharta des europarates Anspruch drauf, so der 
profilierte Minderheiten- und Verfassungsrechtler von der Uni Ham-
burg, Stefan oeter.

Die Friesen sind bereit, Klage einzureichen, wollen jedoch der min-
derheitenfreundlichen Küstenkoalition noch etwas Zeit geben. ent-
scheidend wird wohl, ob es gelingt, bei der nächsten Änderung des 
NDR-Staatsvertrages die Belange der Minderheiten im programmauf-
trag zu verankern und diesen einen platz im Medienrat zu sichern.

Friserformand Bahne Bahnsen. (Arkivfoto: lars Salomonsen)

talsmanden for 
NDR, Martin 
Gartzke, og redak-
tør ernst Christ 
redegjorde for de 
tilbud og indslag 
på frisisk, dansk og 
plattysk, NDR ra-
dio og tv kommer 
med. ingen af dem 
er udelukkende på 
dansk eller frisisk.

MiNDRetAlSSpRoG

Kiel. NDR 1 Welle Nord byder 
på udsendelsen »Friesisch für 
alle - frash for enarken« som 
del af »von Binnenland und 
Waterkant« hver onsdag kl. 
20.40. 

Desuden tilbyder NDR-afdde-
lingen i Kiel på adskillige ind-
slag på frisisk »on demand« og 
beretter i forskellige udsendel-
ser om emner og hændelser in-
den for den frisiske kultur.

Der gennemføres fortælle-
konkurrencen »Ferteel iinjsen« 
i samarbejde med Nordfriisk 
instituut, som kan høres på 
Flensborg frekvensen NDR 1 
Welle Nord på 89,6 MHz. Her 
er man i år gået nye veje ved 
at transmittere det afslutten-
de arrangement i læk via live-
stream i internettet.

på hjemmesiden ndr.de/sh 
tilbyder NDR gratis grundkur-
ser i de mest udbredte frisi-
ske dialekter frasch og fering. 
Desuden samarbejdes der med 
Friisk Funk på Før og med fri-
siske organisationer, som får 
stillet indslag til rådighed, og 
som giver frisisktalende yngre 
mennesker mulighed til at få 
lidt »mediehjælp« bl.a. i form 
af praktikophold.

Online-tilbud
Redaktør ernst Christ henviser 
også til online-tilbuddene, som 
findes under http://www.ndr.
de/wellenord/sendungen/frie-
sisch/index.html.

- Her finder interesserede al-
le informationer omkring »Fra-
sh for enarken« på tysk, fering 
og frash.
Desuden byder vi på et stort 
audio-arkiv med over 200 fri-
siske radioindslag samt infor-
mationer om sprog, kultur og 
historie i Nordfrisland, oplyser 
ernst Christ, der også henviser 
til indslag på NDR tvs Schle-
swig-Holstein Magazin.

Danske emner - omend ik-
ke på dansk - tilgodeses især 
på NDRs tv-udsendelser ostse-
emagazin, ostseereport, mare 
tV og expeditionen ins tier-
reich. NDR radio udsendte i 
samarbejde med Danmark Ra-
dio p4 Syd tosprogede reporta-
ger bl.a. om 150 år dansk-tysk 
krig.

- Frisisk hører til Slesvig-Hol-
sten. og i NDR gør vi meget 
for, at det også gøres bevidst 
for borgerne i hele Slesvig-Hol-
sten, siger ernst Christ.

 Raning Krueger
 rk@fla.de

NDRs 
tilbud på 
frisisk
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Knap tre af de til rådig-
hed stående seks millio-
ner kroner er i år blevet 
fordelt på seks projek-
ter, men det er blevet til 
afslag fra Sydslesvigud-
valget til fire projekter.

projekter

Flensborg. Om et års tid står der ni 
millioner kroner på højkant i spillet 
om dansk statsstøtte til Sydslevig-re-
laterede projekter.

Det er resultatet af de beslutnin-
ger, som det bevilligende udvalg un-
der Folketinget, Sydslesvigudvalget, 
netop har offentliggjort. Udvalget 
havde ti ansøgninger om projektmid-
ler på bordet, men har givet afslag til 
fire af dem.

- De seks projekter, vi i år har valgt 
at støtte, har et samlet volumen på 
omkring 2,9 millioner kroner, oply-
ser formanden for Sydslesvigudval-
get, Troels Ravn (S).

- Da vi har seks millioner kroner at 

gøre godt med til projektmidler om 
året, bliver de resterende tre millio-
ner overført til næste år, så der i prin-
cippet vil stå ni millioner kroner til 
rådighed for støtte til konkrete pro-
jekter i 2016, forklarer han.

Troels Ravn understreger, at udval-
get konsekvent har fordelt midlerne 

ifølge den aftalte bevillingsramme, 
der udtrykkeligt satte fokus på en 
forøgelse af det generelle vidensni-
veau i Danmark om Sydslesvig og 
den danske mindretal syd for græn-
sen.

- I den forbindelse har vi valgt at 
støtte projekter målrettet på under-

visningssektoren med henblik på så-
vel aktuelle som historiske oplysnin-
ger om Sydslesvig, forklarer Sydsles-
vigudvalgets formand.

Dansk Centralbibliotek modtager 
støtte til to projekter til sammen-
lagt knap to millioner kroner. De 
går til projektet »Sydslesvighistorie.
dk«, som biblioteket vil gennemføre 
i samarbejde med Institut og Design 
ved Syddansk Universitet (1,44 milli-
oner) og til projektet »Sydslesvigere 
i krig«, der i samarbejde med Flens-
borg Avis skal fortælle om sydslesvi-
geres deltagelse i Første Verdenskrig 
(525.000).

Dansk Skoleforening er ligeledes 
på banen med to projekter, der mod-
tager støtte, nemlig »København-
Bonn erklæringerne i et uddannel-
sesperspektiv« (175.500) og »Elevud-
veksling - en moderne dannelsesrej-
se« (75.000).

Sydslesvigsk Forening (SSF) modta-
ger 500.000 kroner til sin nordvendte 
vandreudstilling om det danske min-
dretal, der netop har danskere uden 
særligt kendskab til det danske min-
dretal som primær målgruppe.

Endelig har Grænseforeningen få-
et bevilliget 175.000 kroner til udgi-

velsen af bogen »Sydslesvig - steder 
og mennesker«. Den bliver skrevet af 
forfatteren til bogen »Sønderjylland 
- steder og mennesker«, Kristian Dit-
lev Jensen, og bliver udgivet på forla-
get Gyldendal.

 Mads Bruhn
 mb@fla.de

Udvalg lægger tre millioner kroner til side

Grafik: Eyla Both, Flensborg Avis 

Støtte 2015

1. Sydslesvighistorie.dk 
    (Dansk Centralbibliotek)

2 . Sydslesvigere i Krig
    (Dansk Centralbibliotek)

3. Vandreudstilling om mindretallet 
    (Sydslesvisk forening)

4. Bonn-København erklæringerne 
    (Dansk Skoleforening)

5. Sydslesvig - steder & mennesker
    (Grænseforeningen)

6. Elevudveksling
    (Dansk Skoleforening)

Folketingets Sydslesvigudvalg har nu besluttet, hvilke 
projekter der skal modtage støtte i 2015. Samlet set har 
udvalget valgt at støtte 6 projekter med i alt i 2,9 mio. kr.
Nedenfor ses fordelingen af pengene angivet i kroner.

Fredagens optakt til en stormfuld weekend var ikke så voldsom, men en enkelt turist på kajen på Nordstrand skulle lige have stormminder med hjem.  (Foto: Martina Metzger)

Livet gik sin sædvanlige 
gang i Husum, som var 
godt forberedt på årets 
første storm.

STORM

Husum. Vestkysten mødte stormen 
Dagmar (Elon) med overraskende af-
slappethed. Trods stormvarsel stille-
de butiksejerne deres reklameskilte 

ud på vejen. Tilbudsbanner hange 
ude i vinden, folk cyklede på arbejde. 

- Vi er vant til dårligt vejr, og lidt 
vind gør ingen af os hektiske, forkla-
rede en medarbejder fra Nordfriesi-
sche Metallkust i Husums nystad. 

Stor ophidselse kunne heller ikke 
fornemmes hos dem, som plejer at 
have travlt, når der er storm. Syge-
husene på Før og Amrum havde en 
helt normal dag, oplyste Klinikum 
Nordfrislands talsmand Michael Mit-
tendorf. Udover at den nye vaskema-
skine ikke kunne leveres efter aftale, 

havde sygehusene ikke noget at be-
rette. 

På samme måde havde politiet i 
Husum og på Sild ingen usædvan-
lige hændelser. Enkelte strandkurve 
var på afveje, et tag røg af et hus, for-
talte Jörg Elias fra Vesterlands brand-
væsen, men ellers var der ingen ska-
der fredag eftermiddag. En turist 
fra Heinsberg i nærheden af Aachen 
havde aldrig før oplevet en så vold-
som storm, men ellers virkede folk 
på vestkysten meget rolige. Allige-
vel var stormen mere end bare dår-

ligt vejr. Danmarks Meteorologiske 
Institut målte vindstød i orkanstyrke 
med vindhastigheder op til 34 meter 
i sekundet. Det svarer til vindstyr-
ke 12. Den tyske vejrtjeneste målte 
endda vindhastigheder på 35 meter 
i sekundet ved Sankt Peter-Ording, 
mens List i følge vejrtjenesten målte 
28 meter i sekundet.  

Brandværn, politi, sygehuse, kyst-
sikring og vestkystens beboere ven-
ter nu på lørdagsstormen Egon (Fe-
lix). Selvom Dagmar ikke gjorde 
stort indtryk på befolkningen, og 

Egon nok bliver lignede, advares der 
stadig kraftigt imod overflødige op-
hold udendørs. 

Resümee:
Orkanartige Windböen nahmen 

die Bewohner der Westküste mit Ge-
lassenheit. Polizei, Feuerwehr und 
Krankenhäuser hatten keine größe-
ren Einsätze zu melden. Bis auf 
gewöhnliche Einzelfälle, blieben 
große Sachschäden aus.

 Rasmus Meyer
 ram@fla.de

 

Stormen gjorde ikke indtryk på vestkysten

RESÜMEE
Der bewilligende Folketing-
Ausschuss, der die dänischen 
Staatsmittel an die dänische 
Minderheit verteilt, hat in die-
sem Jahr knap drei Millionen 
Kronen für sechs verschiedene 
Projekte bewilligt.

Unter den Empfängern der 
Gelder sind Dansk Centralbi-
bliothek, Dansk Skoleforening, 
SSF und Grænseforeningen. 
Vier von insgesamt zehn Bewer-
bungen für 2015 wurden vom 
Ausschuss nicht berücksichtigt.

Berlin. Der Sturm  »Elon« hat 
am Freitag Tausende Zugrei-
sende getroffen. Umgestürzte 
Bäume blockierten am Freitag-
nachmittag drei Hauptrouten 
der Bahn. 
Die Fernverkehrsstrecken 
Hamburg-Hannover, Ham-
burg-Berlin und Hamburg-Bre-
men waren gesperrt, wie die 
Bahn mitteilte. 

Damit war auch die ICE-Li-
nie über Kassel nach Frankfurt 
und München unterbrochen. 
»Züge aus dem Süden kommen 
zurzeit nicht weiter als bis 
Hannover, Züge aus dem Nor-
den nur bis Bremen und Züge 
aus dem Süden über Leipzig 
nur bis Berlin«, sagte ein Bahn-
sprecher.

Im Regionalverkehr waren 
die Abschnitte Lübeck-Kiel, 
Kiel-Flensburg, Kiel-Rendsburg 
und Ludwigslust-Schwerin 
nicht befahrbar. Auch bei der 
Berliner S-Bahn wurden einige 
Strecken gesperrt. 

Die Bahn war nach Angaben 
des Sprechers bemüht, die 
Strecken so schnell wie mög-
lich zu räumen und beschä-
digte Oberleitungen zu repa-
rieren. Im Nahverkehr werde 
man versuchen, wo immer 
möglich Busse als Ersatz einzu-
setzen. (dpa)

Sturmfolgen

Zugstrecken 
gesperrt
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Det har indtil nu kun været ganske få bøder til udenlandske bilister, der er blevet ind-dre-
vet af politiet i Danmark og Tyskland. Fra sommeren næste år skulle det blive anderledes. 
 (Arkivfoto)

Nyt EU-samarbejde er 
blevet flyttet fra det 
retlige til transportom-
rådet. Det betyder, at 
Danmark - trods sine 
EU-forbehold - kan være 
med.

TrAFikbøDEr

Flensborg. De fleste sydslesvigske bi-
lister, som bevæger sig en del rundt i 
Danmark i bil, ved det godt: Hvis de 
skulle komme til at trykke lidt for 
meget på speederen oppe omkring 
kolding, hvor kan kun må køre 110 
på motorvejen, og bliver foreviget i 
en fartfælde, er det mest sandsynligt, 
at de aldrig hører noget fra dansk po-
liti.

- Det er op til dansk politi at finde 
frem til føreren, og hvis det for ek-
sempel er en tysk indregistreret bil, 
kan det godt være svært, fortæller 
Thomas kristensen fra rigspolitiet 
i københavn. Han medgiver, at det 
faktisk er så svært, at bøderne »ofte 
ikke bliver inddraget«. Med mindre 
de bliver opkrævet på stedet. Eller 
hvis bilen kommer fra et af de andre 
nordiske lande. De har nemlig en af-
tale om at indkradse bøderne.

i 2011 blev 5446 bilister fra andre 
lande end de nordiske blitzet på de 
danske veje. Alle bøder røg direkte i 

skraldespanden. Fra 2012 har der væ-
ret en ordning, som drejer sig om, 
at der bliver sendt bøder til udlæn-
dinge, hvis grovheden i overtrædel-
sen kan medføre en betinget eller 
ubetinget frakendelse af kørekortet. 
Med andre ord: Det er kun de værste 
udenlandske trafikbøller, som får en 
hilsen fra dansk politi.

Den anden vej rundt fungerer det 
nogenlunde på samme måde: Hvis 
en dansker bliver fanget i en fart-
fælde i Tyskland, kan de tyske myn-
digheder bede danskerne om at ind-
drive bøden, hvis den er på over 70 
euro. Pengene vil så falde i den dan-
ske statskasse i stedet for den tyske 
- og det er måske grunden til, at dan-
ske bilister sjældent hører fra tysk 
politi, når de har kørt for hurtigt. Og 
vel at mærke ikke er blevet taget på 
fersk gerning: Så inddrives pengene 
med det samme - eventuelt med bi-
len som pant.

i hele EU skønnes det, at udlæn-
dinge gennemsnitligt står for fem 
procent af trafikken - men de står for 
15 procent af fartbøderne. Så de euro-
pæiske bilister ved det også godt: Der 
er ikke den store risiko ved et ekstra 
lille tryk på speederen i et andet EU-
land.

Det er noget, som har irriteret er-
hvervslivet i de forskellige lande. 
De må ofte erkende, at de er blevet 
overhalet på vejene af udenlandske 
konkurrenter, der ikke bekymrer sig 
stort om fartgrænser.

Men nu skal det være slut, er hold-

Snart slut med at køre for 
hurtigt gratis i Danmark

Elever fra bruno  
Lorenzen Schule i Sles-
vig er på grund af en 
kontrakt med teknisk 
skole fremover sikret 
en plads på HTX, hvis 
ellers karaktererne  
tillader det.

SkOLESAMArbEjDE

Slesvig. Gennem flere år har fæl-
lesskolen bruno Lorenzen Schule 
i Slesvig og teknisk skole, bbZ (be-
rufsbildungszentrum), haft et nært 
samarbejde. 

Dette samarbejde er nu blevet 
formaliseret, idet de to skoler har 
indgået en samarbejdsaftale, der 
for lærerne betyder øget koordine-

ring af arrangementer og faglig ud-
veksling.

For eleverne har det den umid-
delbare følge, at eleverne fra nu af 
har krav på at blive optaget på HTX 
(Fachgymnasium) ved bbZ, hvis de 
opfylder karakterkravene. Hidtil 
har de kunnet søge om optagelse, 
men risikerede at få afslag hvis der 
ikke var flere ledige pladser.

- Får vi nu flere tilmeldinger, end 
vi har pladser, kan vi blive nødt til 
at oprette flere klasser. Med den nu-
værende demografiske udvikling er 
det dog næppe noget, som bliver 
aktuelt lige med det første, vurde-

rer skoleleder Hans-Hermann Hen-
ken fra bbZ.

Selv om eleverne nu har krav på 
at blive optaget på HTX, er deres 
karakterer afgørende for, om de bli-
ver optaget på den ønskede linje. 
De kan meget vel blive nødt til at 
affinde sig med en af deres lavere 
prioriteringer.

- Det er ingen hemmelighed, at 
vi gerne ville have vor egen gymna-
siale overbygning. Det har et fler-
tal af byens politiske ledelse des-
værre afvist. Selv om vi havde fået 
egen overbygning, ville vi stadig 
have fortsat vort nære samarbejde 

med bbZ, erklærede skoleinspektør 
Siegfried Puschmann, inden han og 
Hans-Hermann Henken torsdag un-
derskrev samarbejdsaftalen.

i de seneste 10-15 år er halvdelen 
af afgangseleverne fra bruno Loren-
zen Schule fortsat på HTX på bbZ. 
kun ganske få er fortsat på et byens 
to tyske gymnasier.

- På gymnasierne skal de efter 10. 
klasse ind i fast sammentømrede 
klasser, der har været sammen si-
den 5. klasse. På bbZ starter de alle 
i en ny sammenhæng på 11. årgang, 
konstaterer Siegfried Puschmann.

Aftalen gælder foreløbig for et år, 
men forlænges automatisk, så læn-
ge den ikke bliver opsagt af en af 
partnerne. Anker Simonsen

 as@fla.de

Aftale sikrer elever plads på HTX

Skoleinspektør Siegfried Puschmann og BBZ-skoleleder Hans-Hermann Henken (t.h.).
 (Foto: Anker Simonsen)

 
Får vi nu flere tilmel-
dinger, end vi har plad-
ser, kan vi blive nødt til 
at oprette flere klasser.

Hans-Hermann Henken, 
BBZ, 

skoleleder

“   
Det er ingen hjemme-
lighed, at vi gerne ville 
have vor egen gymna-
siale overbygning.

Siegfried Puschmann, 
Bruno Lorenzen-Schule, 

skoleinspektør

“  

Elmshorn. Eine 58-jährige ist 
am bahnhof Elmshorn zwi-
schen Zug und bahnsteigkante 
gestürzt und anschließend von 
dem regionalexpress mitge-
schleift worden. 

Wie die bundespolizei mit-
teilte, hatte der Lokführer den 
Sturz der Frau am Freitag nicht 
bemerkt. reisende am bahn-
steig machten ihn schließlich 
darauf aufmerksam und er 
stoppte kurz den regionalex-
press. Anschließend fuhr der 
Lokführer laut Polizei jedoch 
weiter, ohne sich um die Frau 
zu kümmern. Sie erlitt Schürf-
wunden. 

Ob der Unfall vom Lokfüh-
rer oder der 58-jährigen verur-
sacht wurde, weil sie den Zug 
kurz vor Abfahrt noch erwi-
schen wollte, war zunächst un-
klar. Auch Stunden nach dem 
Vorfall suchte die Polizei noch 
nach dem Lokführer. (dpa)

Unglück

58-Jährige 
von einem  
Express  
erfasst

kiel. Der Sturm hat am Freitag 
erheblich die bergung eines 
Frachters behindert, der auf 
der Ostsee vor kiel einen Ma-
schinenschaden erlitten hatte. 

»Es hat eine Stunde gedau-
ert, die Schleppverbindung 
herzustellen«, sagte der be-
triebsleiter der kieler Schlepp-
gesellschaft, Ansgar Stalder. 
Am Nachmittag hatte der Sch-
lepper »bülk« die 72 Meter lan-
ge »Scanlark« schließlich am 
Haken, um den Frachter zum 
Ostuferhafen zu bringen. (dpa)

Schifffahrt

Frachter 
havariert

kiel. Während des Sturms sind 
am Freitag in kiel zwei bäume 
auf ein Auto mit vier insassen 
gekracht. Verletzt wurde nie-
mand, wie die Feuerwehr am 
Nachmittag berichtete. Weil 
Fahrer und beifahrer die Vor-
dertüren des schwerbeschä-
digten Fahrzeugs nicht öffnen 
konnten, kamen sie nur mit 
Hilfe der Feuerwehr heraus.

insgesamt richtete das 
Sturmtief nach Angaben der 
Feuerwehr bis zum Nachmit-
tag in der Landeshauptstadt 
kiel nur leichte Schäden an. 
Äste knickten ab, Dachpfan-
nen und eine Solaranlage lös-
ten sich. bis 14.00 Uhr zählte 
die Feuerwehr 20 sturmbe-
dingte Einsätze. 

in den Nachbarkreisen 
rendsburg-Eckernförde und 
Plön waren es 35 und 25. Auch 
hier gab es keine größeren 
Schäden. im kreis Pinneberg 
gab es bis 15.00 Uhr 78 Einsät-
ze.  (dpa)

Unfall

Glück im 
Unglück 
für PKW-
Insassen 
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Både danskere, som kører for hurtigt i Tyskland, og tysk indregistrerede biler, som kører 
for hurtigt i Danmark, vil blive ramt af det ny EU-initiativ. Billedet er fra den vestlige 
omfartsvej i Flensborg. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Snart slut med at køre for 
hurtigt gratis i Danmark

For deres sang modtog 
børn på Slesvig Rådhus 
et bidrag til deres ind-
samling til fordel for 
børn i Philippinerne.

IndsamlIng

Slesvig. Under ledelse af pastor Kar-
sten Winter opsøgte en lille gruppe 
børn klædt ud som de hellige tre 
konger Slesvig rådhus. Over en af 
dørene i forhallen anbragte de med 
kridt skrifttrækket »20CMB15«, der 
står for »Christus mansionem bene-
dicat« (Kristus velsigner dette hus).

For indsatsen modtag der kontant 
gave fra byen, som blev overrakt af 
byrådsformand Heinrich Bömer og 
borgmester Arthur Christiansen. 
Pengene bliver sammen med beløb 
fra lignende aktioner i hele Tyskland 
brugt til at skaffe penge til ordentlig 
ernæring for børn især i Philippiner-
ne, men også i andre dela f verden.

Skikken, der i den tysktalende del 
af Europa kaldes »Sternsinger«, stam-
mer fra middelalderen, og er stadig 
en del af den katolske tradition. Ef-
ter reformationen i 1500-tallet blev 
det for klosterskolerne, der i de re-
formerede områder ikke længere fik 
økonomisk støtte, blev det en måde 
at samle penge for at sikre skolernes 
eksistens.

I 1800-tallet havde det i Skandina-
vien udviklet sig til rent tiggeri, og i 
Norge blev det forbudt. Først i mel-
lemkrigstiden vendte stjernesanger-
ne tilbage i enkelte byer i Skandina-
vien, men er stadig ikke ret udbredt 
der.

I midten af 1900-tallet blev stjerne-
sangeraktionerne i Belgien, Tyskland 

og Østrig koordineret, og siden er de 
indsamlede penge gået til hjælpepro-

jekter i ulandene. Anker Simonsen
 as@fla.de

Stjernesangere velsignede rådhuset

Den nye ordning inden for EU omfatter også ulovlig parkering i nabolandene. Her er bø-
derne meget højere i Danmark (billedet) end i Tyskland. (Foto: FlA)

Under ledelse af pastor Karsten Winter opsøgte en lille gruppe børn klædt ud som de hellige tre konger Slesvig rådhus.
 (Foto: Anker Simonsen)

ningen i EU.
Unionen har allerede tidligere ud-

sendt et direktiv om gensidig inddri-
velse af bøder, men det vendte EU-
domstolen fingeren nedad til: Det 
var skruet sammen på en helt forkert 
måde, lød det fra domstolen.

EU-landenes transportministre er 
gået i gang med at rette sig ind efter 
dommen - og det har blandt andet be-
tydet, at direktivet er blevet flyttet 
fra det retlige til transportområdet. 
For de fleste EU-lande er det lidt lig-
emeget.

Men for Danmark - og for den sags 
skyld også Storbritannien og Irland - 
betyder det, at de kan være med. De 
har nemlig forbehold, som gør, at de 
ikke deltager i samarbejdet inden for 
det retlige område.

De øvrige EU-lande fik fra den for-
gange sommer et år til at rette sig 
ind, og Danmark, Storbritannien og 
Irland har fået et år mere. Det vil si-
ge, at det ny system om gensidig ind-
drivelse af bøder gerne skulle i gang 
fra sommeren næste år.

Så vil de forskellige EU-lande direk-
te i en database kunne finde frem til 
synderen - og det drejer sig ud over 
fart også om parkering, mobilsnak 
under kørselen og meget andet. Bø-
derne vil så blive sendt direkte til bi-
listerne - og der vil blive fulgt op på 
dem, hvis der ikke bliver betalt.

Det er en nyhed, som glæder den 
danske justitsminister, Mette Frede-
riksen.

Så de sydslesvigske bilister, som 

kører meget i Danmark, skal nok 
mærke sig sommeren næste år som 
det tidspunkt, da de skal lette foden 
lidt fra speederen.

 Jens Nygaard
 jn@fla.de

RESÜMEE
Zeiten, in denen man als Auto-
fahrer in Dänemark zu schnell 
fahren konnte, ohne dafür zur 
Kasse gebeten werden zu kön-
nen, sind dem Vernehmen nach 
vorbei. Und auch dänische Fah-
rzeugführer müssen sich darauf 
einstellen, dass ihre »Geschwin-
digkeits-Sünden« südlich der 
Grenze ab dem Sommer den 
Griff ins Portemonaie bedeuten 
werden, da die deutsche Poli-
zei sich zur Kasse bitten wird. 
Das ist das Resultat einer neuen 
Initiative der EU. Un das ganze 
trotz der dänioschen Vorbehal-
te gegenüber der EU.  

2004 tötete er seinen 
Großvater. Nun hat ein 
29-Jähriger aus Rends-
burg vor Gericht gestan-
den, seine Freundin er-
würgt zu haben - ange-
blich um den gemeinsa-
men Sohn zu schützen.

TOTSCHLAG

Kiel. »Ich packte sie am Hals - das 
war's dann eigentlich schon. Für 
mich waren das ein paar Sekunden« 
- Mit diesen Worten hat ein 29-Jähri-
ger aus Rendsburg gestanden, seine 
Freundin und Mutter eines gemein-
samen Sohnes im heftigen Streit er-
würgt zu haben.  Bei seiner Aussage 
vor dem Kieler Landgericht ließ der 
Angeklagte am Freitag zu Prozess-
beginn keine Emotionen erkennen. 
Der Mann muss sich zum zweiten 
Mal wegen Totschlags verantwor-
ten. Zehn Jahre zuvor, im Sommer 
2004,  hatte er seinen Großvater ge-
tötet, der sich an seinem Stiefbruder 
vergehen wollte. 

Bei der jetzt angeklagten Tat Ende 
Mai 2014 sei die 23-Jährige Freundin 
mit einem Messer in der Hand Rich-
tung Kinderzimmer gegangen, sag-
te der Angeklagte:  »Ich hatte Angst, 
sie tut ihm was an.« Er habe sie an 
der Schulter packen wollen, sei 
aber abgerutscht. »Da packte ich sie 
am Hals«. Er sei erst wieder zur Be-
sinnung gekommen, als der kleine 
Sohn »quakte«. 

Vor Gericht sagte der Angeklagte 
kein  Wort der Entschuldigung oder 
Reue, sondern nur: »Sie war tot«. Da-
nach  habe er »die Hunde versorgt, 
das Kind versorgt«. Die Leiche der 
jungen Frau schaffte er demnach am 
nächsten Tag mit seinem Bruder aus 
dem Haus - »in einem Hängeschrank 
mit einer Decke drüber«. Spaziergän-
ger fanden sie später an einem Feld-
weg nahe der Raststätte Hüttener 
Berge. Während dieser Schilderun-
gen saß die Mutter des Opfers im Ge-
richtssaal gegenüber und weinte. Sie 
tritt als Nebenklägerin in dem Ver-
fahren auf.

Der Angeklagte und das Opfer wa-
ren drogenabhängig, stammen  aus 
zerrütteten Verhältnissen. Er war 
schon in der Schule auffällig, wieder-
holte zwei Klassen, fing bereits als 12-
, 13-Jähriger mit Drogen und Alkohol 
an, berichtete er. Bevor der gemein-
same Sohn im September 2009 zur 
Welt kam, erlitt sie eine Fehlgeburt. 
Beide dealten. Für Drogen verkaufte 
sie nach seinen Schilderungen sogar 
die Spielsachen des Kleinen. Sie habe 
den Sohn vernachlässigt, geschlagen 
und sich völlig überfordert gefühlt.  

Seinen Schilderungen zufolge 
wollte er mit der Geburt des Sohnes 
sein Leben ändern. Er habe deshalb 
eine Ausbildung begonnen. 

Seine Partnerin habe es allenfalls 
mal einen Tag geschafft, clean zu 
sein, sagt der Angeklagte. Sie ha-
be alles ihm überlassen: die beiden 
Hunde, die sie nach der Fehlgeburt 
angeschafft hatte, das Kind und den 
Haushalt. Die Frau litt demnach an 
schweren psychischen Störungen, 
ritzte sich mit dem Messer ihre Ar-
me. Der Sohn lebt inzwischen in ei-
ner Pflegefamilie.

Das Verfahren wird am kommen-
den Freitag (16.01./09.00) fortgesetzt. 

 Das Urteil soll am 29. Januar ges-
prochen werden.  (dpa)

29-Jähriger  
gesteht 
Tötung seiner 
Freundin
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Augustenborg. John Engel-
brecht besøger søndag den 25. 
januar Kultursalen i Augusten-
borghallerne, hvor han vil hol-
de et foredrag om »Humorens 
mangfoldighed«. 

Inger Buhl fra Hallens Ven-
ner glæder sig over det kom-
mende arrangement, da for-
eningen aldrig har arrangeret 
et foredrag før.

- Hallens venner har lavet 
mange arrangementer, men 
aldrig foredrag, så vi glæder 
os til en spændende eftermid-
dag i selskab med John Engel-
brecht, forklarer Inger Buhl. 

John Engelbrecht er mag.art. 
i filosofi, ligesom han tidligere 
har undervist på universiteter 
og Snoghøj Højskole. Han bli-
ver ofte kaldt humorens Robin 
Hood, da han stjæler fra de vit-
tige og giver til de kedelige.  

Foredraget starter kl. 14, 
men dørene åbnes allerede kl. 
13. 

Billetterne kan købes på hal-
lens venners hjemmeside til 75 
kroner stykket eller ved døren.

 (FlA)

Foredrag

Filosof til 
Augustenborg

Sønderborg Bibliotek slår dø-
rene op for to nye arrange-
menter i den nærmeste tid. 

Lørdag den 24. januar kl. 11 
holder biblioteket en livekon-
cert med Musikskolen i Søn-
derborgs Harmoniorkester. 

De unge og dygtige musikan-
ter kaster sig blandt andet ud 
i numre af Gasolin og Rasmus 
Seebach. Arrangementet  er 
åbent for alle, og det forventes 
at vare i cirka 30 minutter. 

Derudover åbner biblioteket 
en ny strikke-café, hvor unge 
i alderen 9-15 år kan lære at 
strikke. Meningen med caféen 
er at give de unge mulighed 
for at være kreative sammen 
med andre, og biblioteket stil-
ler samtidig pinde og garn til 
rådighed. 

Den nye strikke-café starter 
mandag den 19. januar kl. 15 
og vil derefter finde sted hver 
mandag frem til den 16. marts. 
Hver lektion tager cirka to ti-
mer. 

Sønderborg Bibliotek glæder 
sig til at se så mange som mu-
ligt til de kommende arrange-
menter og håber, at folk vil bi-
drage med godt humør.

 (FlA)

Bibliotek

Musik og
strikketøj

Uheld

Lang kø på
motorvej
Skovby. Fredag opstod der en 
del kø i det sydlige spor på mo-
torvejen godt to kilometer syd 
for afkørslen ved Haderslev Syd.
En lastbil ramte autoværnet i 
midten af motorvejen og blev 
stående i det ene spor på motor-
vejen.
Lastbilens chauffør blev kørt til 
behandling på skadestuen, og 
Vejdirektoratet oplyste, at mo-
torvejen igen ville være farbar i 
løbet af eftermiddagen.  (FlA)

Efter slesvig-holstensk 
ministerbesøg i Køben-
havn skal stort møde 
med alle involverede 
parter nu tage stilling til 
fremtiden for det græn-
seoverskridende univer-
sitets-samarbejde.

UDDAnnELSE

Sønderborg. Selv om Syddansk Uni-
versitet har været tvunget til at skæ-
re dybt i sine uddannelsespladser, 
bliver de dansk-tyske studier, der 
etableres i samarbejde med universi-
tetet i Flensborg, næsten ikke ramt.

- På uddannelsen til cand.merc.int 
vil der i 2018 blive skåret ti bache-
lorpladser, mens kandidatuddannel-
sen ikke berøres. Det gør de øvrige 

dansk-tyske uddannelser heller ikke, 
fortæller Morten Hansen, der er stu-
diechef ved Syddansk Universitet i 
Sønderborg.

Baggrunden er måske blandt an-
det, at de danske ændringsplaner in-
den for de videregående uddannelser 
som hovedsigte har, at der ikke skal 
uddannes til arbejdsløshed. Og inden 
for de dansk-tyske studier er et me-
get stort antal af de færdiguddanne-
de kommet i arbejde.

Selv om de dansk-tyske studier, 
der også omfatter European Studies 
og International Management, altså 
i stort omfang slap med skrækken, 
skal der nu laves en brainstorming 
med alle de involverede parter for 
at finde ud af, hvordan samarbejdet 
skal fortsættes.

Det blev aftalt, da den slesvig-hol-
stenske minister Anke Spoorendonk, 
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), 
torsdag var på besøg hos den dan-
ske forsknings- og uddannelsesmi-
nister Sofie Carsten nielsen (R). Bag-

grunden var blandt andet slesvig-
holstensk frygt for, at de nye danske 
planer ville koste de dansk-tyske ud-
dannelser livet - eller betyde en ned-
skæring af dem.

- Det blev klargjort, at den dan-
ske regering er meget interesseret i 
et samarbejde med Slesvig-Holsten 
og Tyskland, fortæller Stefan Seid-
ler, der er en af Anke Spoorendonks 
medarbejdere.

I en af de nærmeste måneder vil 
der nu blive lavet et stort møde, hvor 
fremtiden for de dansk-tyske studie-
retninger vil blive diskuteret. Delta-
gerne vil være de berørte universite-
ter, politikere, det lokale Industri- og 
Handelskammer i Flensborg og an-
dre.

- Vi er interesseret i at komme ind 
i en dialog. Måske skal der satses an-
derledes, siger Stefan Seidler.

Under de to ministres møde blev 
den såkaldte karaktersag med den 
nye omregning af sydslesvigske stu-
denters eksamensresultat også kort 

drøftet.
- Vi er blevet hørt, og nu må vi se, 

hvad fremtiden bringer med sig, si-
ger Stefan Seidler.  Jens Nygaard

 jn@fla.de

De dansk-tyske studier næsten ikke berørt

 
Det blev klargjort, at 
den danske regering er 
meget interesseret i et 
samarbejde med Sles-
vig-Holsten og Tysk-
land.

Stefan Seidler, 
SSW

“  

Den såkaldte danske 
dimensioneringsplan 
betyder, at hver fjerde 
bachelorplads i Sønder-
borg bliver fjernet.

UDDAnnELSE

Sønderborg. Den ny danske plan for 
de videregående uddannelser - den 
såkaldte dimensioneringsplan - går 
hårdt ud over Syddansk Universitets 
afdeling i Sønderborg.

Her vil det være 79 bachelorpladser 
og 12 kandidatpladser, der forsvinder 
i de nærmeste år. Det vil faktisk sige, 
at det er hver fjerde bachelorplads i 
Sønderborg, der forsvinder. Det er et 
hårdt slag for byen og regionen.

I stedet for at bruge den såkaldte 
grønthøstermetode og skære ned 
over en kam har Syddansk Universi-
tet valgt helt at stoppe optaget på en 
række uddannelser. Det er sket efter 
forhandlinger med uddannelses- og 
forskningsministeriet i Danmark.

Det er især uddannelser inden for 
det humanistiske område, der ram-
mes, og det er i fin overensstemmel-
se med den danske regerings ønsker. 
Her har man lagt vægt på, at det skal 
være slut med at uddanne til arbejds-
løshed. Generelt bliver der skåret 
ned på uddannelser, hvor mulighe-
derne for bagefter at finde arbejde 
ikke er gode. I stedet vil der blive 
lukket flere studerende ind på ud-
dannelser, hvor der er større udsigt 
til beskæftigelse.

Reduktionen i antallet af studie-
pladser vil ske gradvist, og den sidste 
del skal være gennemført i 2020.

- Det er kommet lidt bag på os, 
hvor hårdt man går til værks over for 
unge vækst-universiteter som for ek-
sempel Syddansk Universitet, siger 
universitetets rektor, Henrik Dam.

Han mener, at Syddansk Universi-
tet har været med til at sikre udvik-
ling i nogle dele af Danmark, hvor 
der skal kæmpes lidt ekstra for at få 
fremgang.

- For nogle af de berørte uddannel-
sesgrupper forventer vi fremover et 
bedre arbejdsmarked, end de histori-
ske tal viser. Det er blandt andet der-
for, at SDU gennem hele forløbet har 
været skeptisk over for modellen og 
dens konsekvenser, siger rektoren.

Hele Syddansk Universitet skal 
nedlægge 515 pladser. Universitetet 
har ud over Sønderborg afdelinger i 
Odense, Esbjerg, Slagelse og Kolding.

- Midt i hele miseren kan vi glæde 
os over, at nedskæringen ikke er ble-

vet så voldsom, som der var lagt op 
til i ministeriets første udspil, siger 
Henrik Dam.  Jens Nygaard

 jn@fla.de

Sønderborg mister 
91 uddannelsespladser

 
Midt i hele miseren kan 
vi glæde os over, at ned-
skæringen ikke er blevet 
så voldsom, som der var 
lagt op til i ministerens 
første udspil.

Henrik Dam, 
rektor på Syddansk Universitet

“  

De studerende på Alsion vil få mere plads i fremtiden: Hver fjerde bachelor i Sønderborg bliver fjernet. 
 (Arkivfoto: Martina Metzger)

RESÜMEE
Die Syddansk Universitet in 
Sønderborg wird von den neuen 
dänischen Plänen für weiterfüh-
rende Ausbildungen hart getrof-
fen. Jeder vierte Bachelor-Stu-
dienplatz wird gestrichen. Die 
deutsch-dänischen Studiengän-
ge sind kaum betroffen, in einer 
Konferenz soll die Zukunft der 
Studiengänge diskutiert wer-
den.
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Washington. I december blev 
der skabt 252.000 job i USA 
udenfor landbruget. Samtidig 
er arbejdsløsheden faldet til 
5,6 procent, oplyser nyhedsbu-
reauet AFP.

De 252.000 job - der ud-
gør det såkaldte kongetal - er 
12.000 flere, end økonomerne 
forventede, og det er 11. må-
ned i træk, at der bliver skabt 
over 200.000 job udenfor land-
bruget i USA.

Det er ikke sket siden 1994.
Faldet i arbejdsløshedspro-

centen er også en god nyhed, 
da det er første gang i seks et 
halvt år, at det tal er så lavt.

Jobskabelsen i december var 
dog ikke så stærk som i no-
vember, hvor der blev skabt 
321.000 job udenfor landbru-
get.

Hos Dansk Industri er man 
begejstret på den amerikanske 
økonomis vegne.

- Det amerikanske jobmar-
ked er i topform. Den samlede 
beskæftigelse uden for land-
bruget var på mere end 140 
millioner personer ved årets 
udgang, hvilket er det største 
antal beskæftigede i USA no-
gensinde, siger chefkonsulent 
Allan Sørensen

Det kan smitte af på Dan-
mark, mener han.

- Høj vækst og en stærk dol-
lar giver danske virksomhe-
der rigtig gode muligheder. Vi 
eksporterer årligt for knap 100 
milliarder kroner til det ameri-
kanske marked, og det er min 
klare forventning, at ekspor-
ten til USA vil sætte rekord i 
2015, siger han. (FlA)

Jobtal i USA 

Overrasker 
positivt

Riga/København. Når Rusland 
aktivt bruger medierne til at 
manipulere den offentlige me-
ning og udsende propaganda 
om blandt andet situationen i 
Ukraine, bliver Europa nødt til 
at svare igen.

Det kan ifølge udenrigsmini-
ster Martin Lidegaard, Det Ra-
dikale Venstre (R), måske væ-
re en ide, at EU hjælper med 
at etablere en russisksproget 
tv-kanal, der kan sende både 
underholdning og nyheder til 
russiske mindretal både i og 
uden for EU.

Men Europa er også nødt til 
at være forsigtig med ikke selv 
at lave propaganda.

- I propaganda ligger jo, at 
det er løgn. Utrolig meget af 
det, der kommer ud af de rus-
siske medier, er simpelthen 
ikke korrekt eller er behæftet 
med så mange mangler, at det 
er misinformerende, siger Li-
degaard til Ritzau.

Han opfordrer sammen med 
sin britiske, estiske og litaui-
ske kollega i et fælles brev til 
EU's udenrigschef, Federica 
Mogherini, til, at næste uden-
rigsministermøde 19. januar 
skal tale om, hvordan man 
styrker EUs strategiske kom-
munikation både i og uden for 
EU.  (FlA)

Propaganda 

EU over-
vejer tv på 
russisk

Franske sikkerhedsstyrker gør her klar til at storme det trykkeri, hvor de to eftersøgte brødre havde forskanset sig med et gidsel. Aktio-
nen endte med, at gidseltagerne blev dræbt, mens gidslet slap uden skrammer.  (Foto: Yoan Valat, dpa)

Hundredvis af muslimer 
viste solidaritet med 
Charlie Hebdo-ofre ved 
fredagsbøn i La Grande 
Mosquée de Paris.

Paris. Politistyrker og ekstra meget 
sikkerhedspersonale var fredag mødt 
talstærkt op foran den store moské i 
Paris, hvor den første fredagsbøn ef-
ter terrorangrebet på satiremagasi-
net Charlie Hebdo fandt sted.

En enkelt ophidset mand kæmpe-
de sig frem til mængden af journali-
ster og udtrykte sympati med terro-
risterne ved at råbe »Det er okay at 
dræbe, hvis man bliver krænket« og 
»Hvis de dræber, dræber vi også«.

Men de resterende mange hundre-
de fremmødte muslimer var kom-
met med sorg og vrede i hjertet.

53-årige Mohammed Abdullah, der 
bor i området og altid deltager i fre-
dagsbønnen, var mødt op med sin 
hustru:

- Situationen berører alle os mus-
limer, der er her. Alle er skuffede og 
ulykkelige over situationen. Jeg læste 
ikke Charlie Hebdo, men har selvføl-
gelig hørt om avisen og tegningerne, 
men det fik mig bare til at grine, for-
talte Mohammed med sit bedetæppe 
under armen.

Ifølge flere af de vante moskégæn-
gere er der langt færre fremmødte 
under dagens fredagsbøn end ellers.

De seneste dages voldsomme be-
givenheder har ført til eksplosioner 
og skudepisoder ved flere moskeer 

rundt omkring i Frankrig, og stem-
ningen har været yderst anspændt.

De seneste dages begivenheder har 
fået muslimske ledere i Paris og res-
ten af verden til at tage markant af-
stand fra terrorhandlingen.

De opfordrer alle Frankrigs mil-
lionvis af muslimer til at tage del i 
de store demonstrationer, som søn-
dag eftermiddag finder sted over he-
le landet for at tage afstand til det, 
som de selv betegner som barbariske 
handlinger.

25-årige Majid Jalti er en af dem, 
der har planer om at deltage i de-
monstrationerne. Han har fået nok 
af, at handlinger som disse sættes i 
relation med hans religion.

- Vi muslimer er trætte af, at vi al-
tid skal retfærdiggøre, hvem vi er. De 
(terroristerne, red.) tager vores reli-

gion som gidsel. Islam har intet med 
terrorisme at gøre. Jeg håber, at det 
franske folk forstår det, sagde han 
uden for La Grande Mosquée de Pa-
ris.  ritzau/

Muslimer ved fredagsbøn i Paris: Islam tages som gidsel

 
Islam har intet med ter-
rorisme at gøre.

Majiid Jalti, 
muslim i Paris

“  

RESÜMEE
Beim Einsatz der Polizei gegen 
den Geiselnehmer im Osten von 
Paris sind mehrere Geiseln be-
freit worden. Auf Fernsehbil-
dern waren mindestens drei 
Menschen in Zivil zu erkennen, 
die aus dem Geschäft an der 
Porte de Vincennes rennen. Sie 
wurden sofort von den Sonder-
einheiten der Polizei in Sicher-
heit gebracht. Der schwer be-
waffnete Geiselnehmer in dem 
Geschäft für koschere Lebens-
mittel sei bei der Aktion der Po-
lizei getötet worden, berichtet 
die Zeitung »Le Monde« unter 
Berufung auf die Gendarmerie.

Gidseldramaerne i 
Frankrig er overstået: 
Gidseltager i supermar-
ked er dræbt i aktion. 
Hebdo-mistænkte også 
dræbt.

AFSLUtNING

Paris. Samtidig med en politiaktion 
mod mistænkte terrorister nord for 
Paris fredag aften endte dødeligt, lød 
der flere eksplosioner ved et andet 
gidseldrama i et supermarked i det 
østlige Paris.

Gidseltageren i det jødiske super-
marked blev dræbt, oplyste Le Mon-
de, der citerede politiet for oplysnin-
gerne, mens nyhedsbureauet AFP i 
første omgang skrev, at flere gidsler 
var blevet befriet.

Kort tid derpå oplyste sikkerheds-
kilder dog til både AFP og Reuters, at 
fire gidsler mistede livet i supermar-
kedet, der sælger kosher varer i Por-
te de Vincennes-kvarteret. Desuden 
skulle fire gidsler være blevet hårdt 
såret ved aktionen.

En politikilde sagde tidligere fre-

dag til Le Figaro, at gidseltageren 
i det jødiske supermarked var den 
samme, der skød og dræbte en kvin-
delig politibetjent torsdag i Mon-
trouge i det sydlige Paris.

Og det blev fastslået, at der var en 
direkte forbindelse til onsdagens an-
greb på satiremagasinet Charlie He-
bdo, hvor ti medlemmer af redaktio-
nen og to politibetjente blev dræbt.

Kort før deadline fredag aften blev 
det bekræftet af myndighederne, at 
de mistænkte fra Charlie Hebdo-an-
grebet var blevet dræbt, og at deres 
gidsel er befriet i Dammartin-en Goë-
le nordøst for Paris.

Ritzaus journalist i Paris meldte 
kort forinden om fire store eksplosi-
oner nær det jødiske supermarked i 
den franske hovedstad.

- Flere gidsler blev løsladt, forlød 
det fra Ritzaus journalist i Paris.

Der var tale om fire til fem eksplo-
sioner, og to betjente blev meldt så-
ret under aktionen, skrev Sky News, 
men det var ved avisens deadline 
endnu ikke officielt bekræftet.

Dammartin-en Goële har stort set 
været lukket ned under gidseltagnin-
gen, hvor de to mistænkte fra ons-
dagens angreb mod det franske sati-
remagasin Charlie Hebdo havde for-
skanset sig.  /ritzau/

Blodigt punktum for
gidselaktioner

Her ses politistyrker ved det jødiske supermarked, hvor en gidselaktion endte med, at en 
gidseltager blev dræbt, og fire gidsler blev dræbt.  
 (Foto: Francois Mori, AP Photo, Polfoto)
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Sydslesvigkalender

                           Kalenderen bygger på arrangørernes egne oplysninger. 

I dag

Harreslev
Harreslev Danske Skole. Nyt-
åskomsammen. Arrangør: Har-
reslev Kvindeforening.

I morgen

Sydslesvig
Gudstjenester: Se torsdagsud-
gaven af Flensborg Avis eller 
http://www.dks-folkekirken.dk/

gudstjenesteliste.

Flensborg
09.30 Spætteklubben. Spæt-
teklubben: Vi mødes til fælles 
morgenmad. Arrangør: SSF 
Flensborg Nord.

Mandag

Flensborg
10.00 - 16.00 Aktivitetshuset, 
Nørregade 49. En underviser - 
mange kunstværker.

Harreslev
14.30 Harreslev Danske Skole. 
Klubdag. Arrangør: Harreslev 
Ældreklub.

Hatsted
15.00 - 16.00 De Straat 17, 25856 
Hatsted. Børneprogram i Hat-
sted: vinterfoder til fuglene. Ar-
rangør: SSF Hatsted.

Hatsted
16.00 - 17.00 De Straat 17, 25856 
Hatsted. Bogbussen komme. Ar-
rangør: SSF Hatsted og DCBIB.

Skt. Peter-Ording
19.30 - 21.00 Klitskolen, Dü-
nenweg 12, Skt. Peter. Højtlæse-
aften på Klitskolen. Arrangør: 
SSF St. Peter-Ording distrikt.

Jaruplund
19.30 Jaruplund Danske Skole. 
Hyggeaften. Arrangør: SSF Ja-
ruplund-Veding og Sankelmark.

Flensborg
20.00 Stadttheater. Teater: Mord 
på Skackholm slot, en farcve af 
D. McGillivray og W. Zerling jr. 
Arrangør: SSF.

 
Aktiviteter 

          i Flensborg

Lørdag 

Deutsches Haus
15.00:  Krimmelmokel 
Puppentheater – Frau 
Holle  

Stadttheater
16.00:  Hänsel und Gre-
tel 
19.30: Die Familie 
Schroff enstein, Premi-
ere

NDB
20.00: Gode Geister

Study Lounge
21.00: Disco

Roxy Concerts
21.00: Los!  (Rammstein-
Coverband), support: 
One (Metallica-cover) 

Irish Pub
22.00:  Guy Roberts 

Ka� eehaus
22.30: Macand & Moli-
nero – Keine Geschwi-
ster 

Flair
23.00:  Ladys Night 

Max
23.00: max.däänzn

Volksbad
23.00: S-L-Party 

51 Stufen (Lørdag og 
søndag)

14.00: Arteholic
16.00:  Die Biene Maja  
18.00:  Eine Taube sitzt 
auf einen Zweig und 
denkt über das Leben 
nach  
20.30:  Im Labyrinth des 
Schweigens 

Flensborg Bibliotek
åbent 9-19

Søndag

Deutsches Haus
10.30:  Neujahrsemp-
fang  

Museumsberg
11.00:  Sonntags-Atelier 
– Winterlich(t) 
11.30: Führung: Kinder, 
Kinder
12.30: Sprechstunde von 
Puppen- und Teddydok-
tor Willy Bichel

VHS an der Niko-
laikirche

11.15: Philosophisches 
Café

NDB
15.00: Gode Geister

 
Apoteker

          i Sydslesvig

Flensborg:
Lørdag
Sonnen-Apotheke
Fördestr. 63
Tel.: 0461/31 5 20 -0
Søndag
Stromeyers Apotheke
Husumer Str. 310
Tel.: 0461/9 12 00 

Slesvig:
Lørdag
Nordland-Apotheke
Berliner Str. 43
Tel.: 04621/2 37 88
Søndag
Altstadt-Apotheke
Stadtweg 27
Tel.: 04621/9 62 20  

Husum:
Lørdag
Nordland-Apotheke
Brinkmannstr. 7
Tel.: 04841/66 80 66
Søndag
Lornsen-Apotheke
Osterende 91
Tel.: 04841/43 20 

Rendsborg:
Lørdag
Bahnhof-Apotheke
Jungfernstieg 13
Tel.: 04331/2 47 10
Søndag
Elsdorfer Apotheke
Dorfstr. 29
24800 Elsdorf-Westermüh-
len
Tel.: 04332/9 96 07 87 

Egernførde:
Lørdag
Hirsch-Apotheke
Herrenstr. 8
24214 Gettorf
Tel.: 04346/66 32
Søndag
Apotheke am Markt
Kirchhofsallee 2
24214 Gettorf
Tel.: 04346/41 25 76 

 
Beredskab

          i Sydslesvig

Ärztl. Bereitschafts-
dienst

Telefon 116 117

Notdienst-Praxis der 
Flensburger Hausärzte 

Diakonissen-Anstalt,
Knuthstraße 1, 10-22.00 Uhr

Notdienst-Praxis der Flens-
burger Kinderärzte 

Diakonissen-Anstalt,
Marienhölzungsweg 4,
10-12 und 17-18 Uhr

Kinderärztliche Notfall-
versorgung (10-22 Uhr):

Telefon: 01805/119292

Zahnärztlicher Not-
dienst

Flensburg: 0461/1 82 47 47
Schleswig: 04621/5499945
Husum: 04841/2777

Augeärztlicher Not-
dienst

Schleswig: 01805/172717

Skuespilleren Ghita Nørby fylder søndag 80 år.  (Arkivfoto: Per Folkver, Polfoto)

Ghita Nørby fylder 80 år
Ghita Nørby fylder søn-
dag 80 år.

FØDSELSDAG

København. Normalt bliver det lidt 
stille omkring folk, der går deres 80 
års fødselsdag i møde.

Nu er normalt heller ikke et begreb, 
der passer på søndagens fødselar, Ghi-
ta Nørby, der senest har haft hovedrol-
len i Bille Augusts seneste fi lm »Stille 
Hjerte«. I den fornemmer man tydeligt 
Ghita Nørbys store skuespilkunst i rol-
len som Esther, der er ramt af uhelbre-
delig sygdom og har besluttet at gøre 
en ende på livet. 

Ghita Nørby er nærmest vokset op 
på Det Kgl. Teater. Som datter af pia-
nistinde Guldborg Laursen og kam-
mersanger Einar Nørby fulgte hun tit 
med sin far, når han skulle synge på 
Det Kgl. Teater. Og straks hun var gam-
mel nok, læste hun hos Albert Luther 
og søgte i 1954 ind på teatret - og blev 
optaget.

Siden kom hun også på andre sce-
ner, og Ghita Nørby har stort set spil-
let alt på en teaterscene. Nævnes kan 
»Hvem er bange for Virginia Woolf« og 
»Et dukkehjem«.

På fi lm har Ghita Nørby deltaget 
i både lystspil og mere alvorlige fi lm 
som i Bille Augusts »Stille hjerte«.  I 
de tidligere år var det blandt i lystspil 
som »Han, hun, Dirch og Dario« og »Ba-

ronessen fra benzintanken«, at Ghita 
Nørby lyste op i, men snart kom roller-
ne i de mere alvorlige fi lm - blandt an-
det i »Den korte sommer«, »Hamsung«, 
»Dansen om Regitze« og » Maria Lars-
sons evige øjeblik«. Og at skulle nævne 
Ghita Nørbys tv-roller svarer nærmest 
til at gengive tv-seriernes danmarkshi-
storie. »Matador«, »Riget«, og »Forbry-
delsen« er bare tre eksempler på Ghita 
Nørbys suveræne deltagelse.

Gennem årene er det da også blevet 
til en række priser og hædersbevisnin-
ger - blandt andet fi k hun i 2013 en 
Æres-Robert. 

Ghita Nørby er gift med Svenn Skip-
per og har sønnen Giacomo Campeot-
to fra et tidligere ægteskab med Dario 
Campeotto. (FlA)

Slesvig. Opmærksomme læsere har 
formentlig bemærket, at et nyt navn 
er begyndt at optræde på avissiderne i 
de seneste dage. 

Det er Rasmus Meyer, som er til-
trådt som avisens nye mand på redak-
tionen i Slesvig, hvor han fremover 
sammen med Flensborg Avis' øvrige 
medarbejdere vil sørge for, at linjerne 
i det slesvigske nyhedsbillede også bli-
ver tegnet op. 

Rasmus Meyer har studeret »inter-
national management« på Europa-Uni-
versität Flensburg, men skiftede ret-
ning, da journalistikken begyndte at 
trække mere i ham. Nu er han journa-
listelev på Flensborg Avis.

- Jeg søgte mod journalistikken, for-
di jeg godt kunne tænke mig at be-

skæftige mig med Sydslesvig og det 
danske mindretal. Det er to emner, 
jeg synes er meget spændende, fortæl-
ler Rasmus Meyer. 

Det er ikke første gang, der optræ-
der en Meyer i spalterne på Flensborg 
Avis. Rasmus Meyers farfar, Karl Otto, 
var chefredaktør på bladet fra 1963 til 
1984. Arbejdsmæssigt skræmmer det 
ikke Rasmus, at hans efternavn i for-
vejen er kendt på avisen, og han sy-
nes det er spændende, at hans nye ar-
bejdsplads væver sig ind i familiekrø-
niken. 

Rasmus Meyer er gift med Anika 
med hvem, han har to drenge. Børne-
ne går i skole og børnehave, og Anika 
har netop startet en praksis, hvor hun 
arbejder som selvstændig jordemoder. 

I sin fritid er Rasmus Meyer spejder, 
han har netop afsluttet arbejdet med 
etableringen af en ny gruppe i Treja, 
hvor familien bor. (FlA)

Nu vil han være journalist

Rasmus Meyer er netop begyndt som elev 
på Flensborg Avis.  (Foto: FlA)

Journalist-pris

Pris uddelt
København. Danmarks for-
nemste journalist-pris, Cav-
lingprisen, blev i går uddelt. 

Prismodtager blev Morten 
Pihl fra Jyllands-Posten, som 
har afdækket danske overlæ-
gers misbrug af forkningsmid-
ler til private formål.  (FlA)



Die Hoffnung auf eine 
Verfahrenseinstellung 
hat sich zerschlagen: 
Der ehemalige SPD-
Bundestagsabgeordnete 
Edathy muss wegen des 
Besitzes kinderporno-
grafischer Bild- und Vi-
deodateien vor Gericht.

KinDErPornoGrafiE

Verden. Der Kinderporno-Prozess ge-
gen den ehemaligen SPD-Bundestags-
abgeordneten Sebastian Edathy fin-
det statt. Die Staatsanwaltschaft Han-
nover lehnte die Einstellung des Ver-
fahrens gegen Geldauflage ab. Das te-
ilte das zuständige Landgericht Ver-
den am freitag mit. Prozessbeginn 
ist nun wie ursprünglich geplant am 
23. februar in Verden.

nach angaben der Staatsanwal-
tschaft wurden die Voraussetzungen 
für eine Einstellung bereits vor Er-
hebung der anklage geprüft. Schon 
damals habe man aber keine Mögli-
chkeit dafür gesehen, das Verfahren 
wegen mangelnder Schwere der Vor-
würfe gegen Geldauflage zu been-
den. Zudem sei das bisherige Verhal-
ten des angeklagten nicht geeignet, 
den Schuldvorwurf geringer erschei-
nen oder das öffentliche interesse an 
einer Verfolgung entfallen zu lassen.

Bei einem auftritt vor Journali-
sten in Berlin hatte Edathy sich im 
Dezember noch optimistisch gezeigt, 
dem drohenden Prozess am Land-
gericht Verden entgehen zu kön-
nen. Dabei hatte er die Einstellung 
zunächst sogar als Vorschlag des 

richters bezeichnet. Dies hatte das 
Landgericht aber umgehend demen-
tiert.

Ein war nach informationen der 
Deutschen Presse-agentur die frage, 
inwiefern Edathy bereit war, zuzuge-
ben, dass er sich illegales Bild- und 
Videomaterial von Kindern und Ju-
gendlichen über das internet bestellt 
hatte. ihm wird vorgeworfen, zwi-
schen november 2013 und febru-
ar 2014 in sieben fällen mit seinem 
Dienst-Laptop kinderpornografische 
Dateien heruntergeladen zu haben. 
Die Ermittler waren auf Edathy auf-

merksam geworden, weil sein name 
auf der Kundenliste einer kanadi-
schen firma stand, die auch Kinder-
pornos verkauft hat.

für den Besitz entsprechenden Ma-
terials droht ihm eine Haftstrafe von 
bis zu zwei Jahren oder eine Gelds-
trafe. Das Gericht wies bereits darauf 
hin, dass ein Strafmaß »eher im un-
teren Bereich« zu erwarten sei, weil 
es sich »um vergleichsweise wenige 
Taten mit einer noch begrenzten an-
zahl an Zugriffen« handele.

Parallel zur juristischen Klärung 
der Vorwürfe untersucht ein Unter-

suchungsausschuss des Bundestages, 
ob Edathy von seinen Parteifreunden 
über die Ermittlungen gegen ihn ge-
warnt wurde. in diesem Zusammen-
hang hat Edathy Vorwürfe gegen den 
früheren Präsidenten des Bundeskri-
minalamtes, Jörg Ziercke, und den 
SPD-Bundestagsabgeordneten Mi-
chael Hartmann erhoben. Ziercke 
und Edathy sollen am 18. Januar vor 
dem ausschuss aussagen.

 (dpa)

Staatsanwalt will Prozess 
gegen Edathy nicht einstellen
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Leiferde. Zwei deutsche Berg-
steiger werden in den chile-
nischen anden vermisst. Ein 
57-Jähriger aus dem nieder-
sächsischen Kreis Gifhorn und 
seine freundin aus Düsseldorf 
wollten am 21. Dezember den 
rund 3100 Meter hohen Vul-
kan Llaima in Südchile bestei-
gen, sagte Jens Köhler, der Lei-
ter der Hochtourengruppe der 
Sektion Braunschweig des al-
penvereins, am freitag. Der 
57-Jährige aus Leiferde-Dall-
dorf ist Mitglied der Hochtou-
rengruppe und hat laut Köhler 
Erfahrung auf Vulkanen und 
im Hochgebirge. »Er ist da kein 
unbeschriebenes Blatt.« 
  (dpa)

Alpinsport

Zwei deutsche 
Bergsteiger 
vermisst

Brunsbüttel. Die Häfen in 
Brunsbüttel haben ihren Ge-
samtumschlag im vergange-
nen Jahr um knapp fünf Pro-
zent auf 11,5 Millionen Tonnen 
erhöht. »Wir sind sehr zufrie-
den mit unserer Jahresbilanz«, 
sagte am freitag der Geschäfts-
führer der Hafengesellschaft, 
frank Schnabel. »Das Konzept 
des Universalhafens hat sich 
erneut bestätigt und als zuver-
lässiges Erfolgsmodell erwie-
sen.« alle Gütergruppen zeig-
ten eine stabile Entwicklung. 
Brunsbüttel ist nach Lübeck 
der umschlagstärkste Hafen-
standort in Schleswig-Holstein.

Zur Brunsbütteler Hafen-
gruppe gehören der Elbeha-
fen, der Ölhafen und der Ha-
fen ostermoor. 2014 nahm 
die Zahl der abgefertigten Se-
eschiffe um knapp zehn Pro-
zent zu und die der Binnen-
schiffe um mehr als 20 Pro-
zent. Brunsbüttel profitiert 
stark vom ausbau der Wind-
energie, weil dort anlagentei-
le verladen und zwischengela-
gert werden. (dpa)

Schiffahrt

Brunsbüt-
teler Häfen 
 verbuchen  
Umsatzplus

Störche seien empfäng-
licher für das Virus, 
sagen Experten. im Zoo 
werden nun Hunderte 
Vögel untersucht.

VoGELGriPPE

rostock/Schwerin. alle zwölf 
Weißstörche im rostocker Zoo sind 
mit dem Vogelgrippevirus H5N8 infi-
ziert gewesen. Das haben erste ana-
lysen ergeben, wie das agrarministe-
rium in Schwerin am freitag mitte-
ilte. Weitere Ergebnisse sollten am 
nachmittag bekanntgegeben wer-
den. Sämtliche etwa 500 Vögel des 
Zoos sollen nun untersucht werden. 
in den vergangenen Tagen waren 
drei Störche verendet und neun vor-
sichtshalber getötet worden, zudem 
23 im selben Stall untergebrachte 

Enten.
Störche sind nach angaben des 

friedrich-Loeffler-instituts empfäng-
licher für das influenzavirus als En-

ten und Gänse. »Diese Wasservögel 
bilden das natürliche reservoir für 
das Virus, sie setzen sich seit Jahr-
tausenden mit ihm auseinander«, 

sagte institutssprecherin Elke rein-
king auf der ostseeinsel riems. Die 
Wasservögel zeigten im Gegensatz 
etwa zu Hühnervögeln trotz infek-
tion keine Krankheitsanzeichen. 
Das sei auch bei nutzgeflügel so. Die 
Störche im Zoo hatten sich reinking 
zufolge sicherlich auch wegen der 
räumlichen nähe untereinander an-
gesteckt. Generell seien Vögel in Ge-
fangenschaft aber nicht empfängli-
cher für Viren als in freier Wildbahn. 
Wie sich H5N8 auf Singvögel auswi-
rkt, sei noch nicht bekannt.

Wegen der Vogelgrippe blieb der 
rostocker Zoo auch am freitag ge-
schlossen. »Es gibt keine neue Sach-
lage, aber wir wollen erst die Ergeb-
nisse der restlichen Proben abwar-
ten und auf nummer sicher gehen«, 
sagte Zoodirektor Udo nagel. Der Ti-
ergarten war am Donnerstag für Be-
sucher gesperrt worden, um die Ge-
fahr zu verringern, dass das Virus 
weiter verbreitet wird.  (dpa)

Störche im Rostocker Zoo hatten Vogelgrippe

Nachdem bei einem Weißstorch der Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen wurde, sind 
alle Weißstörche geötet und der Zoo geschlossen worden.  (foto: dpa)

Goslar. Bei einem tragischen 
Sturz aus einem Transport-
stuhl im Krankenwagen ist 
ein 99-jähriger Mann in Goslar 
ums Leben gekommen. Wie 
die Polizei mitteilte, sollte der 
an beiden Beinen amputierte 
Mann nach einem Klinikbe-
such zurück in ein alten- und 
Pflegeheim gefahren werden. 
Der 99-Jährige habe in einem 
speziellen Transportstuhl ge-
sessen und sei nur mit einem 
Beckengurt angeschnallt wor-
den, sagte ein Polizeisprecher. 
als das fahrzeug bremste, wur-
de der Mann nach vorne aus 
dem Stuhl geschleudert. Dabei 
zog er sich schwerste Kopfver-
letzungen zu. Der 99-Jährige 
wurde notoperiert, starb aber 
an seinen Verletzungen. Die 
Polizei hat strafrechtliche Er-
mittlungen eingeleitet. (dpa)

Unglück

99-Jähriger  
nach Sturz tot

Die Staatsanwaltschaft Hannover lehnt die Einstellung des Kinderporno-Strafverfahrens gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabge-
ordneten Sebastian Edathy gegen Geldauflage ab.  (foto: dpa)

Wolfsburg. Der Volkswagen-Kon-
zern hat 2014 zum ersten Mal die 
Marke von zehn Millionen verkauf-
ten fahrzeugen geknackt. Das geht 
aus den bis freitag veröffentlichten 
absatzzahlen hervor.

angetrieben von der Kernmar-
ke VW-Pkw (6,12 Millionen autos), 
der Premiumtochter Audi (1,74 Mil-

lionen) sowie der tschechischen 
Marke Skoda (1,04 Millionen) über-
schritten die Wolfsburger die ur-
sprünglich erst für 2018 angepeilte 
Schwelle. Konzernchef Martin Win-
terkorn hatte sie zuletzt aber auch 
schon für dieses Jahr in aussicht ge-
stellt.

auch der Weltmarktführer Toyo-

ta will die magische Marke in der 
autowelt 2014 knacken. Die Zah-
len der Japaner sind aber noch un-
bekannt.

neben den großen absatzbrin-
gern trugen auch Volkswagens 
leichte nutzfahrzeuge, Porsche, 
Seat (390.500) sowie die Lastwagen-
bauer Man und Scania zu dem re-

kord im VW-Konzern bei. Die zwei 
nutzfahrzeug-Schwestern haben 
Daten für die ersten drei Quartale 
veröffentlicht. Trotzdem kommen 
unterm Strich bereits 10,04 Millio-
nen fahrzeuge zusammen.
 (dpa)

VW-Konzern knackt 2014 erstmals 10-Millionen-Marke
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Holger Glandorf bei seinem ersten Training im Förde-Fitness. (Foto: Martina Metzger)

Physiotherapeutin Jana Kräber kümmert sich um den verletzten Weltklasse-Handballer.  (Foto: Jan Kirschner)

RESUME
Glandorf kæmper sig tilbage
Holger Glandorf blev skadet i foden i december sidste år og kæmper 
sig nu tilbage til håndboldverdenen med hård træning og tålmodighed. 
- Jeg kan alligevel ikke lave det om, siger han og glæder sig til tiden 
uden støttefod. Han træner hver dag, mens holdkammeraterne er på 
ferie eller sveder til at komme i form til Håndbold-VM i Qatar fra 16. Ja-
nuar. Glandorf forventer at være klar til starten af næste sæson.

Nach seiner Achilles-
sehnen-Operation ist 
der SG-Spieler seine 
Krücken los und kann 
sich wieder bewegen.

VerletzuNG

Flensburg. Holger Glandorf hat sich 
im Spiel gegen den tHW Kiel am 20. 
Dezember letzten Jahres die Achilles-
sehne gerissen. Die erinnerungen an 
den schlimmen Moment sind noch 
taufrisch. »Am Anfang dachte ich, 
mein Gegner ist mir in die Ferse ge-
treten oder dass ich einen Krampf 
bekommen habe, gleichzeitig wusste 
ich aber schon, dass es was Schlim-
meres war«, erzählt der Handballer, 
während er auf dem ergometer im 
»FördeFitness« schwitzt. »Ich habe 
unseren Doc gleich gebeten, meine 
Achillessehne zu checken. er bestä-
tigte dann auch meine Vermutung. 
Die Achillessehne war verletzt.«

Holger Glandorf wurde noch vor 
Weihnachten operiert und durfte 
Heiligabend schon wieder mit sei-
ner Familie zu Hause verbringen. 
er kann auch schon wieder lächeln, 
denn er darf sich wieder bewegen. 
Für einen Sportler ist es das Schli-
mmste, wenn man nur liegen, sitzen 
oder stehen kann und das dann noch 
mit Gehhilfen. 

Aber seit Sonntag sind bei Glandorf 

die Fäden an der Achillessehne ge-
zogen und er muss die ungeliebten 
Krücken nicht mehr benutzen. »In 
sechs Wochen darf ich dann auch 
wieder ohne Schiene gehen«, freut 
er sich. Schon deswegen, weil er 
dann wieder Auto fahren darf.  zur 
zeit wird Holger Glandorf mit einem 
taxi einmal am tag zu training und 
physiotherapeutischer Behandlung 
gefahren, die aber zur zeit nur aus 
lymphdrainage besteht. 

Muss geduldig bleiben
trotz der schweren Verletzung sieht 
der linkshänder zuversichtlich in 
die zukunft. »Ich hatte schon einige 
größere Verletzungen, zum Beispiel 
einen Kreuzbandriss. Man muss jetzt 
geduldig bleiben. Ändern kann ich 
es sowieso nicht.«  Seit wenigen ta-
gen ist Glandorf wieder im trainings-
anzug und intensiviert das training 
von einheit zu einheit - immer mit 
rücksicht auf das rechte Bein, das 
nicht überlastet werden darf. »Bis 
jetzt bin ich zufrieden, freue mich 
aber schon aufs Gehen und laufen 
ohne Schiene. Das dauert aber noch 
mindestens sechs Wochen«,  sagt 
Holger Glandorf.

Diese Saison kann er leider keine 
tore mehr für die SG werfen und 
hofft auf eine Verstärkung im rech-
ten rückraum noch vor Beginn der 
rückrunde. Denn auch ohne ihn 
sind die Saisonziele noch zu errei-
chen. Das traut er seiner starken 
Mannschaft zu. Holger Glandorf 

rechnet mit seinem Wiedereinstieg 
ins Mannschaftstraining mit Beginn 
der Saisonvorbereitung im Juli.

Jetzt will er aber erst einmal der 
Deutschen Nationalmannschaft die 
Daumen drücken, die ab dem 16. Ja-
nuar in Katar ihre Weltmeisterschaft 
bestreitet. Für ihn gibt es im deut-
schen team keine Schlüsselspieler. 
»Bei der WM ist alles möglich, ich 
traue der Mannschaft mindestens 
ein Viertelfinale zu. Wenn die tor-
hüter und die Abwehr stehen, kön-
nen wir über unsere Weltklasse-Au-
ßen schnelle tore machen«. Glandorf 
fügt noch hinzu, dass »Steffen Wein-
hold und Michael Kraus wichtige 
Spiele entscheiden können«.  

Ein Scheich entscheidet
Seine erfahrungen aus Katar, wo 
die SG im September die Klubwelt-
meisterschaft gespielt hat, sind ge-
mischt. »Alle fragen den Nächsten, 
bis dann endlich mal ein Scheich 
entscheidet. Aber das wird wohl bei 
einer Weltmeisterschaft besser funk-
tionieren«, glaubt der SG-Handbal-
ler. Die Hallen und die Hotels waren 
seiner Meinung nach auf jeden Fall 
weltmeisterlich. 

Jetzt freut er sich auf die tage mit 
individuellem training im Förde-
Fitness und Handball auf dem Sofa, 
wobei er Dänemark, Frankreich und 
Kroatien zu den Favoriten zählt und 
Deutschland die Daumen drückt.

   Grit Jurack

Holger Glandorf: »Ändern
kann ich es sowieso nicht«

 
Ich hatte schon einige größere Verletzungen, zum 
Beispiel einen Kreuzbandriss. Man muss jetzt ge-
duldig bleiben.

Holger Glandorf, 
Handballer der SG Flensburg-Handewitt

“  

leistenbeschwerden 
verhindern den ein-
satz des Schweden bei 
der Weltmeisterschaft 
in Katar. Von der SG 
Flensburg-Handewitt ist 
vermutlich ein Quartett 
am Ball.

HANDBAll

Flensburg. Vermutlich vier Spieler 
vom Handball-Bundesligisten und 
amtierenden Champions league-

titelträger SG Flensburg-Handewitt 
werden bei der Handball-Weltmei-
sterschaft in Katar (15. Januar bis 
1. Februar) am Ball sein. Am Don-
nerstagabend zerschlugen sich die 
Hoffnungen des schwedischen rück-
raumspielers Johan Jakobsson. Wie 
der schwedische Verband nämlich 
mitteilte, wird der Flensburger nicht 
weiter dem Kader der tre Kronor an-
gehören. Als ersatz für das Vierlän-
derturnier an diesem Wochenende 
und der Weltmeisterschaft im Katar 
rückte der Gummersbacher Magnus 
Persson in den Kader.

Leistenbeschwerden
Grund für das WM-Aus für Johan Ja-
kobsson, der bei der SG Flensburg-

Handewitt im halbrechten rück-
raum spielt, sind die anhaltenden 
leistenbeschwerden. Daher wurde in 
Absprache mit Jakobsson, dem trai-
nergespann Staffan Olsson und Ola 
lindgren sowie der medizinischen 
Abteilung die entscheidung getrof-
fen, dass der linkshänder nicht in 
Katar spielt. 

»Wir wussten um die leistenbe-
schwerden, als wir den Kader aus-
gewählt haben, aber wir, Johan und 
sein Verein haben daran geglaubt 
und gehofft, dass er fit für die Welt-
meisterschaft wird«, so trainer Staf-
fan Olsson. »Wir haben alles mög-
liche getan, aber es ist nicht so gut, 
dass Johan 100 Prozent geben kann. 
Natürlich ist das schade für uns und 

für Johan, dass er nicht zur WM 
kann.«

Für Deutschland dahingegen wi-
rd wohl kein SG-Spieler auflaufen. 
Kreisläufer Jacob Heinl steht nicht 
im Kader für die beiden abschließen-
den WM-testspiele gegen tschechi-
en, und dürfte kaum noch Chancen 
auf eine WM-Nominierung haben.

Mit den Außenspielern Anders 
eggert und lasse Svan (beide Däne-
mark) sowie Keeper Mattias Anders-
son und Abwehrspezialist tobias 
Karlsson (beide Schweden) dürfte so-
mit ein SG-Quartett in Katar bei der 
mit Spannung erwarteten Handball-
Weltmeisterschaft auflaufen.  

 Marc Reese
 mr@fla.de

WM-Aus für verletzten Johan Jakobsson

Im September spielte Johan Jakobsson 
noch in Doha, Katar, für seine SG (hier ge-
gen El-Jaish). Bei der Handball-WM muss 
der Schwede verletzungsbedingt passen.
 (Archivfoto: Ali Haider, dpa) 
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Sonnabend 

Fußball

17. Lotto Masters des SHFV:  Ab 18 Uhr in der Sparkassen-
Arena in Kiel mit ETSV Weiche Flensburg, VfR Neumünster, 
TuS Hartenholm, Eutin 08 (alle Gruppe A), Holstein Kiel, VfB 
Lübeck, TSV Schilksee und SV Eichede (Gruppe B).

Handball

3. Liga, Frauen: Buxtehuder SV II – TSV Nord Harrislee, 15 
Uhr.
Oberliga, Frauen: TSV Altenholz – HSG Jörl-Doppeleiche 
Viöl,  17 Uhr; SG Oeversee/Jarplund-Weding – SC Alstertal-
Langenhorn, 17.30 Uhr.
Oberliga, männl. Jugend A: TSV Kronshagen – HSG Tarp-
Wanderup, 17.30 Uhr.
Oberliga, weibl. Jugend A: HSG Fockbek/Nübbel – HSG 
Handewitt/Nord Harrislee,  15 Uhr.
Oberliga, männl. Jugend B: TSV Sieverstedt – AMTV 
Hamburg, 15.15 Uhr.
Schleswig-Holstein-Liga, Männer: TSV Kronshagen – 
HSG Tarp-Wanderup, 19.30 Uhr.
Schleswig-Holstein-Liga, Frauen: HSG Tarp-Wanderup 
– Bredstedter TSV, 19 Uhr; MTV Herzhorn – TSV Lindewitt,  
16.30 Uhr.
Landesliga Nord, Männer: HFF Munkbrarup – Bredstedter 
TSV, 18 Uhr.
Landesliga Nord, Frauen: HFF Munkbrarup – SG Mittelan-
geln,  16 Uhr; HSG Jörl-Viöl – SG Pahlhude/Tellingstedt,  18.30 
Uhr; MTV Heide – HKUF Harrislee,  17 Uhr; SG Dithmarschen 
Süd – HSG Tarp-Wanderup II,  17 Uhr.

Sonntag 

Fußball

Kreishallenmeisterschaften: Hauptrunde II: Ab 9.30 
Uhr in Sörup mit Schleswig 06, IF Stjernen Flensborg, TSV 
Glücksburg 09, DGF Flensborg, PSV Flensburg; Hauptrunde 
III: Ab 13.30 Uhr in Sörup mit Slesvig IF, TSB Flensburg, FSG im 
Amt Schafflund, FC Wiesharde, TSV Friedrichsberg.
4. beBe-Nord-Cup bei DJK Flensburg: Ab 18 Uhr in der 
Fördehalle Flensburg mit DGF Flensburg, ETSV Weiche II, FC 
Wiesharde, Flensburg 08 II, FC Tarp-Oeversee II, DJK Flens-
burg, TV Grundhof, BK Kolding, SV Adelby und TSV Nord 
Harrislee.

Handball

DHB-Amateur-Pokal, Männer, Vorrunde: TuS Rotenburg 
– DHK Flensburg, 16 Uhr.
Oberliga, Männer: TSV Hürup – TSV Ellerbek, 17 Uhr.
Landesliga Nord, Männer: TSV Glücksburg – TSV Büsum, 
17 Uhr; HKUF Harrislee – TSV Hürup II,  15 Uhr; HSG We/He/
De – SG Oeversee/JaWe,  15.30 Uhr.
Landesliga Nord, Frauen:  IF Stjernen Flensborg – HSG 
Eiderstedt, 15 Uhr.

Termine

Der gebürtige Flensbur-
ger unterschrieb einen 
Vertrag bis zum 30. Juni 
2018 beim FC Ingolstadt.

VereInsweChsel

Flensburg. nun ist es perfekt. Fußbal-
ler Max Christiansen wechselt vom 
FC hansa rostock zum souveränen 
Tabellenführer der 2. Bundesliga FC 
Ingolstadt. Der auch in der Viererket-
te einsetzbare defensive Mittelfeld-
spieler unterschrieb einen Vertrag 
bis zum 30. Juni 2018 bei den »schan-
zern«. Über die höhe der Ablösesum-
me wurde stillschweigen vereinbart.

»Ich habe mich bewusst langfristig 
für die schanzer entschieden, da der 
Verein eine toll0e Perspektive hat 
und ich überzeugt davon bin, mich 
hier hervorragend weiterentwickeln 
zu können«, sagt Max Christiansen 
auf der homepage des Aufstiegsaspi-
ranten.

Thomas linke, sportdirektor des 
FCI, freut sich über die Verpflichtung 
des aktuellen U19-nationalspielers, 
der in der laufenden saison 17 spie-
le für die lizenzmannschaft des FC 
hansa rostock absolviert hat. »wir 
beobachten den spieler schon län-
ger und standen bereits im sommer 
in Kontakt. Daher sind wir glück-
lich, dass es nun geklappt und er sich 
langfristig für uns entschieden hat. 
Mit Max Christiansen wechselt ein 
hochtalentierter spieler zu uns, der 
gleich mehrere Positionen bekleiden 
kann«, erklärt linke.

Familie stolz
Daheim in Flensburg ist die Freude 
groß über den Karrieresprung. »

Meine Frau und ich, sowie auch 

sein kleiner Bruder Moritz sind 
mächtig stolz«, sagt sein Vater sven 
Christiansen gegenüber Flensborg 
Avis. »Max wechselt zu einem Verein, 
der Perspektive hat sowie gut und 
professionell arbeitet«. Und mit Ver-
weis auf die guten Aufstiegschancen 
fügt er schmunzelnd hinzu: »Und im 
sommer steht vielleicht schon die 
erste Feier an.«

Verfolger auf Abstand
sehr gut möglich. Denn mit 40 Punk-
ten nach 19 Partien liegen die Ingol-
städter in der winterpause bereits 
mit sieben Zählern vor den Verfol-

gern Karlsruher sC, Darmstadt 98 
und eintracht Braunschweig (jeweils 
33 Punkte).

Max Christiansen, der in seiner Ju-
gend für den sV Adelby und Flens-
burg 08 am Ball war, erhält beim FC 
Ingolstadt die rückennummer 19 
und absolvierte am Freitagnachmit-
tag bereits seine erste einheit mit 
den neuen Mannschaftskameraden.

 Marc Reese
 mr@fla.de

Wechsel von Christiansen perfekt

Max Christiansen (Bildmitte) bei der Vertragsunterschrift mit dem Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner (re.) so-
wie Sportdirektor Thomas Linke (li.).  (Foto: FC Ingolstadt)

Der eTsV weiche Flens-
burg geht am sonn-
abendabend als Titelver-
teidiger auf Torejagd.

loTTo MAsTers

Kiel/Flensburg. Die erinnerungen 
sind noch taufrisch. Am 11. Januar  
2014 triumphierte der Fußball-regio-
nalligist eTsV weiche in einer prall 
gefüllten sparkassen-Arena in Kiel 
vor 9000 Zuschauern und gewann 
durch einen 1:0-Finalerfolg gegen 
holstein Kiel das lotto-Masters. Am 
sonnabend ist die Mannschaft von 
Trainer Daniel Jurgeleit als Titelver-
teidiger erneut am Ball und duelliert 
sich in Gruppe A mit liga-Konkur-
rent Vfr neumünster sowie den bei-
den sh-ligisten Tus hartenholm und 
eutin 08. In der vermeintlich stärke-
ren Gruppe B fighten holstein Kiel 
(3. liga), der VfB lübeck (regionalli-
ga), der TsV schilksee und sV eiche-
de (beide sh-liga) zunächst um den 
halbfinaleinzug.

»In erster linie wollen wir das 
event genießen. Die Tatsache einer 
ausverkauften halle zeigt den enor-
men stellenwert des Turniers. Als Ti-
telverteidiger stehen wir aber auch 
unter genauer Beobachtung«, sagt 
Marc Peetz, Co-Trainer des eTsV wei-
che Flensburg. er gibt das halbfinale 

als Mindestziel aus.
Das Trainerteam setzt in Kiel auf 

die Truppe, die gerade erst beim 
sparta-Bank-Cup von der Flens-Arena 
bis ins Finale stürmte, ehe Arminia 
Bielefeld letztlich den Turniersieg 
holte. Darüber hinaus könnten auch 
noch Ilidio Pastor santos (der zu wo-

chenbeginn von seinem heimatur-
laub in Brasilien zurückgekehrt ist) 
und hendrik ostermann zum ein-
satz kommen.

Titelverteidiger eTsV weiche 
Flensburg eröffnet das Turnier mit 
der Partie gegen Tus hartenholm am 
sonnabend um 18.15 Uhr. Marc Reese

ETSV kommt mit schönen Erinnerungen

ETSV-Kapitän Marc Böhnke und seine Teamkollegen jubelten im Vorjahr über den Tri-
umph in Kiel.  (Archivfoto)

»Malla« Kasumovic und Matthias Hummel 
mit Bier und Trophäe.  (Privatfoto)

RESUME
nu er kontrakten på plads. Max 
Christiansen, som er født og op-
vokset i Flensborg, skifter fra 
hansa rostock til FC Ingolstadt, 
som er topholdet i 2. Bundesli-
ga i tysk fodbold. - Min kone og 
Max' lillebror Moritz er meget 
stolt, sagde sven Christiansen, 
far til 18-årige Max, til Flensborg 
Avis, efter sønnen har skrevet 
under på en kontrakt til 30. juni 
2018.

Telegramm

HANDBALL. Die deutschen hand-
baller bestreiten ihr heimspiel in 
der eM-Qualifikation gegen spani-
en in Mannheim. Im dritten spiel 
der Gruppe sieben empfängt die 
Auswahl des Deutschen handball-
bundes (DhB) den weltmeister am 
29. April (19.15 Uhr) in der sAP-Are-
na. Die ersten beiden spiele in der 
Ausscheidung für die eM 2016 in Po-
len hatte das Team von Bundestrai-
ner Dagur sigurdsson mit 30:18 ge-
gen Finnland und 28:24 gegen Öster-
reich gewonnen. Das rückspiel fin-
det am 2./3. Mai in spanien statt.  
 (dpa)

HANDBALL. Bundesligist hsG wetz-
lar hat den Vertrag mit dem norwegi-
schen nationaltorwart Magnus Dahl 
vorzeitig aufgelöst.  (dpa)

Tarp. Das Transferkarussell beim 
Fußball-Verbandsligisten FC Tarp-
oeversee nimmt Fahrt auf. Mit Ben-
jamin hillers konnte nun der erste 
neuzugang vermeldet werden. Der 
22-jährige gebürtige schleswiger 
wechselt von der reserve des sh-li-
gisten heider sV an die Treene. sei-
ne bisherigen stationen waren hei-
der sV, VfB nordmark Flensburg und 
schleswig 06.

Der technisch versierte und wuse-
lige offensivmann soll die offensiv-
reihe weiter stärken. »Ich freue mich 
mit Benny einen weiteren spieler 
zur Vorbereitung in unserer Truppe 
begrüßen zu dürfen. somit sind wir 
in Zukunft vorne noch variabler und 
unberechenbarer«, freut sich Trai-
ner Jan Klimmeck auf seinen neuen 
schützling. Die beiden kennen sich 
aus gemeinsamen Tagen bei schles-
wig 06.   nach hillers sollen nun wei-
tere Verstärkungen folgen.  

 Marc Reese
 mr@fla.de

FC Tarp-Oeversee 
holt Hillers

Buxtehude. Trainer Dirk leun vom 
Bundesliga-Zweiten Buxtehuder sV 
ist nach eigenen Angaben ein Kan-
didat für das vakante Amt des hand-
ball-Bundestrainers der Frauen. er 
werde sich Anfang der kommenden 
woche mit den Verantwortlichen des 
Deutschen handballbundes (DhB) 
treffen, sagte er dem »hamburger 
Abendblatt«. »Das ist eine ehre, für 
so eine Aufgabe gefragt zu werden«, 

erklärte der 50-Jährige und ergänz-
te: »Ich denke im Moment darüber 
nach. es gab bisher eine telefonische 
Anfrage.« Der DhB sucht bis März ei-
nen nachfolger für den Dänen heine 
Jensen, nachdem dessen Vertrag am 
Mittwoch in beiderseitigem einver-
nehmen aufgelöst worden war.

Der DhB wollte anstehenden Ge-
spräche mit leun nicht bestätigen. 
»wir sind auf intensiver suche nach 

einem Bundestrainer. es gibt noch 
keinen Favoriten"« sagte leistungs-
sportchef Bob hanning der dpa.

leun arbeitet seit sieben Jahren 
beim BsV. Der gebürtige hesse ge-
wann mit dem Club 2010 den euro-
päischen Challenge Cup und wurde 
2011 und 2012 jeweils liga-Zweiter. 
er hat in Buxtehude einen unbefris-
teten Vertrag. »Das sind beides sehr 
attraktive Jobs«, betonte er. Das Amt 

des Bundestrainers sei reizvoll im 
hinblick auf die heim-wM 2017 und 
olympia in rio 2016. leun war be-
reits Auswahltrainer der U20-Junio-
rinnen, mit denen er 2008 weltmeis-
ter wurde. eine längerfristige Dop-
pelfunktion schloss der vierfache 
Familienvater aus. er werde den BsV 
auch nicht mitten in der saison ver-
lassen. (dpa)

Dirk Leun Kandidat für Bundestrainer-Amt



Kan tvillinger læse hin-
andens tanker, og er de 
fuldstændig ens?

Igennem historien har tvillin-
ger altid været noget som in-
teresserede folk. Især de enæg-
gede tvillinger har skabt op-
mærksomhed og undren. 

Vilde 
eksperimenter
Der er både lavet sjove, smarte 
og utrolig dumme eksperimen-
ter med tvillinger. Eksempel-
vis har man testet, om enæg-
gede tvillinger kan føle, hvad 
den anden føler, ved at slå en 
tvilling og så se, om det gjorde 
ondt på den anden. 

Fup eller fakta
Det er svært at forklare præcist, 
hvad der sker mellem tvillinger 
og hvorfor. Nogle forskere me-

ner, at det er deres hjer-
ner, som sender på sam-
me bølgelænge. Lidt som 
hvis man har to walkietal-
kier indstillet på samme 
frekvens. Andre forskere 
siger, at det hele er fup. 

Usandsynligt 
med hjernesnak
Bettina Hornbøll er neuro-
biolog, og hun ved rigtig me-
get om, hvordan hjerner vir-
ker. 
- Vores hjerner udsender nog-
le frekvenser, og dem kan man 
måle med det, der hedder en 
EEG-maskine, forklarer Betti-
na. Hjernen udsender forskelli-
ge frekvenser alt efter, om man 
sover, er vågen eller laver no-
get andet. Men kan tvillingers 
hjerne snakke sammen?
- Jeg har aldrig hørt om, at tvil-
linger skulle have en bestemt 
frekvens, som de kan kommu-
nikere på, siger Bettina.

Hjerner er som 
fi ngeraftryk
- Hjerner er lige så forskellige 
som fi ngeraftryk. Det er de og-
så ved nyfødte tvillinger, siger 
Bettina. Scanner man hjerner-

ne på ældre tvillinger, vil man 
også se, at hjernerne former sig 
efter det, man oplever i livet. 
Og ingen oplever ting ens. 

Lise B. Christo� ersen, lb@fl a.de

Tvillinge-eksperimenter
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zejt-ung: Flensborg Avis' side for unge 

Flere fædre til 
trillinger
Trillinger kan faktisk have 
fl ere forskellige fædre! Det 
lyder for vildt til at være 
sandt, og det er det næsten 
også. Det er nemlig næsten 
kun i dyrenes verden, at 
det kan lade sig gøre.
Hunde, katte og minke 
kan få killinger og hvalpe 
i samme kuld med forskel-
lige fædre.
Det kan du læse meget me-
re om på zejt-ung.de

Video: Ups!
Nogle gange går det rig-
tig godt, når folk laver vil-
de stunts eller øver sig på 
tricks. Andre gange går det 
knap så godt. Og så er det 
godt, at der er et kamera til 
stede, så vi andre kan more 
os, få ondt samme steder 
og holde os for øjnene og 
kigge væk.
Se videoen med de pinlige 
ups'ere på vores hjemme-
side.

Planter hjælper 
deres søskende
Forskning viser, at planter 
faktisk er i stand til at gen-
kende sine søskende. Plan-
ter kan simpelthen se, hvil-
ke andre planter, der kom-
mer fra et frø fra samme 
»mor«-plante som dem selv.
Og faktisk viser det sig også, 
at planter hellere vil hjælpe 
deres søskende-planter end 
fremmed planter.
Det kan du læse meget me-
re om på zejt-ung.de

SPROGHJØRNET Nytår eller Silvester?

Siden sidst har det både været jul og nytår. Ugen mellem de 
to fester (evt. til helligtrekonger) kaldes på tysk »zwischen 
den Jahren«. På dansk må vi nøjes med det mere direkte 
»mellem jul og nytår«. »Juletylvten« (jf. tolv/zwölf), som 
Wikipedia kalder den danske parallel, bruges ikke mere. 
Man skal ikke tro på alt, hvad man læser!

Silvester er kun tysk
Dansk og tysk har faktisk sprogligt ikke det store til fælles 
mht. nytår. Så her er der mange fælder for den, der har del i 
begge sprogområder.
Silvester er tysk også alene om. Det skyldes en helgenkåret 
pave, Sylvester den 1., som døde den 31. dec. 335. I endnu 
højere grad end ved jul er sammenhængen mellem oprin-
delsen til det, vi fejrer, måden vi fejrer det på, og navnet på 
det gået helt af fl øjten. Selv om Silvester altså strengt taget 
kun betegner den 31. og Neujahr først den 1. (som jo begyn-
der ved midnat, mens vi stadig er oppe), fl yder de to ord i 
praksis noget sammen. 

Flere ønsker på tysk
Tysk har også fl ere måder at ønske godt nytår på end dansk, 
hvor vi må nøjes med fraser som »godt nytår!« og »jeg håber, 
I kommer godt ind i det nye år!« Vi kan hverken sige »godt 
nyt!«, »god rutsjetur!«, »prosit nytår!«, »en god start i det nye 
år!« eller »jeg håber, I kommer godt over på den anden side!« 
Men det håber jeg nu alligevel, I er!

Ken Joensen Farø

DET SKER ONLINE

Zwillingsexperimente
Können Zwillinge gegenseitig ihre Gedanken lesen, und sind 
sie vollständig gleich? Zwillinge haben die Menschen schon 
immer interessiert. Darum hat man z. B. getestet, ob einei-
ige Zwillinge fühlen können, was der andere fühlt, dadurch, 
dass man den einen Zwilling geschlagen hat und dabei beob-
achtet hat, ob der andere Schmerzen hat. Bettina Hornbøll ist 
Neurobiologin und weiß viel darüber, wie das Gehirn funktio-
niert. Sie hat noch nie davon gehört, dass Zwillinge auf einer 
bestimmten Frequenz kommunizieren. Gehirne sind nämlich 
genau so verschieden wie Fingerabdrucke. 

S skende, 6. del

Hvad er tvillinger?
Når børn skabes inde i maven på en kvinde, så kommer der 
for det meste kun ét barn ad gangen. Men nogle gange så 
sker der det, at der istedet for et befrugtet æg er to æg, som 
bliver befrugtet. Sker det, at to æg bliver befrugtet, så kom-
mer der to børn - altså tvillinger.

Hvad er enaeggede tvillinger?
Når tvillingerne er ens, så kalder man det enæggede tvillin-
ger. Det hedder det, fordi der kun er et befrugtet æg, som 
så deler sig op og bliver til to børn. Så har børnene samme 
hårfarve, øjenfarve osv. Men de kan have meget forskellige 
personligheder. 
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weekend

Udstillingen kan ses frem til den 22. februar.  
 (Foto: Nynne Bojsen Faartoft, Nationalmuseet)

Besøgstal i
faste rammer
København. »Pels - liv og død« er en af 
de udstillinger, der nu vises på Natio-
nalmuseet i København. Museet har 
netop opgjort besøgstallet for 2014, 
og igen var der over en million besø-
gende til de skiftende udstillinger. 
Især en udstilling i Prinsens Palæ 
trak mange inden for.  Side 18

Tvilling i
rummet
Seattle. Nasas teleskop Ke-
pler har netop fundet flere 
beboelige planeter i ver-
densrummet. En af dem 
har nogenlunde samme 
størrelse som Jorden - og 
ligger bare 470 lysår væk. 
Måske er der liv på den. 
 Side 24

 
Baobabtræerne er ekstremt flotte - nærmest så høje som en 
kirke og så brede som Rundetårn.

Gitte Seeberg, 
generalsekretær i 

dansk WWF efter besøg 
på Madagaskar med prins Henrik

“  

Denne computeranimation viser Kepler-teleskopet. Det har fundet otte 
nye beboelige planeter.  (Foto: Polfoto)

Foto: Kvinfo

Hurra for
stemme-
retten
Jutta Bojsen-Møller var en af forkæmperne for, at kvin-
derne - og mindre bemidlede borgere - fik stemmeret, 
da grundloven blev ændret i 1915. Da ændringen blev 
vedtaget, sad hun på tilhørerpladserne i Folketinget 
og råbte hurra, da grundlovsændringen blev stemt 
igennem.

I år vil 100-året for kvindernes stemmeret blive mar-
keret landet over.  Side 22-23
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Prinsessen, som er bisat 
på Sønderborg Slot, har 
altid været særlig inte-
ressant for museet.

KunstKøb

Sønderborg. Prinsesse Louise Augu-
sta af Augustenborg var datter af 
dronning Caroline Mathilde. Både i 
samtiden og senere har stort set alle 
regnet med, at den virkelige far var 
Struensee, men officielt blev Christi-
an 7. anerkendt som far. Da hun var 
et år, blev hendes mor landsforvist, 
og hendes far var sindssyg, så hun 
voksede reelt op som forældreløs, 
men tæt knyttet til sin storebror, den 
senere Frederik 6. Hun blev senere 
gift med hertug Frederik Christian af 
Augustenborg og fik derfor et liv dels 
i København, dels i Augustenborg. 
Hendes skæbne har fascineret man-

ge, bl.a. forfatteren Maria Helleberg, 
der har skildret den i romanen »Kær-
lighedsbarnet«.

- For Sønderborg Slot har hun al-
tid været særlig interessant. Hun bo-
ede meget af sit liv på Augustenborg 
og er bisat i gravkapellet på Sønder-
borg Slot. Der er i forvejen en udstil-
ling om hende og hendes familie på 
slottet, men vi ønsker altid at gøre 
den bedre, siger overinspektør Car-
sten Porskrog Rasmussen. Da der på 
Bruun Rasmussen dukkede et bille-
de op af hende i en karnevalsdragt, 
malet af den kendte maler Jens Juel, 
var det derfor et meget stort ønske 
for museet at kunne købe det. Tak-
ket være støtte fra Kulturstyrelsen og 
Ny Carlsbergfondet lykkedes det, og 
det er vi meget taknemlige for, siger 
han, og fortsætter:  

- Vi har valgt at markere købet med 
en foredragsrække over tre tirsdage. 
Den 13. januar fortæller museums-
inspektør Morten la Cour om Louise 
Augusta i kunsten, og samme aften 
præsenteres maleriet for offentlighe-
den. De to næste tirsdage er der fore-

drag om Louise Augusta som person 
og om Augustenborg-dynastiet som 
godsejere på Als og Sundeved. Vi hå-
ber, at mange vil komme for at høre 
om en spændende person og slægt 
og se maleriet, som bliver en del af 

slottets faste udstilling.
Foredragene, der foregår i Ridder-

salen på slottet, begynder altid kl. 
19.30. (FlA)

Sønderborg 
Slot har købt  
portræt af 
Louise Augusta

Dette portræt af prinsesse Louise Augusta hænger nu på Sønderborg Slot. (Foto: FlA)

Selv uden særudstillin-
gen »Viking« lykkedes 
det at holde det samlede 
antal gæster på den pæ-
ne side af en million.

statistiK

København. 1.150.864 gæster besøgte 
i 2014 et af Nationalmuseets mange 
udstillingssteder. Det svarer til sam-
me besøgstal som i 2013, og dermed 
fastholder Nationalmuseet et besøgs-
tal på den gode side af en million.

Det største besøgstal oplevede ud-
stillingerne i Prinsens Palæ, hvor 
591.385 gik ind ad hoveddøren, og 
selv om besøgstallet her i 2014 var 
væsentligt lavere end i 2013, er Na-
tionalmuseets direktør, Per Kristian 
Madsen, ingen skuffet mand.

- Når man tager i betragtning, at 
besøgstallet i Prinsens Palæ var usæd-
vanligt højt i 2013, så har jeg ingen 
grund til at være utilfreds. De gode 
besøgstal i 2013 skyldes særudstillin-
gen Viking, som trak mange gæster, 
og jeg hæfter mig ved, at der i 2014 

faktisk var 100.000 flere gæster end i 
2012, siger Per Kristian Madsen.

I 2014 blev Tøjhusmuseet, Orlogs-
museet samt Trelleborg ved Slagelse 
en del af Nationalmuseet. Alle tre ste-

der oplevede en fremgang i besøgs-
tallet på mellem 27 og 50 procent. 
Netop i 2014 markerede Tøjhusmu-
seet nederlaget i 1864 med særudstil-
lingen »1864 - afslutning og begyn-

delse?«, og Orlogsmuseet markerede 
200-året for afståelsen af Norge med 
særudstillingen »Under fælles flag«.

Per Kristian Madsen er ikke i tvivl 
om, at de to udstillinger har trukket 
mange gæster, men tallene skyldes 
ikke alene de gode særudstillinger.

Gratis adgang
- Den markante publikumsfremgang 
skyldes også, at der som led i sam-
menlægningen med Nationalmuse-
et er indført gratis adgang, siger Per 
Kristian Madsen, der kan se tilbage 
på et begivenhedsrigt år.

2014 var året, da Musikmuseet åb-
nede i det gamle radiohus på Rosen-
ørns Allé, og det var året, da projekt-
konkurrencen om det nye friheds-
museum blev udskrevet. Men i 2015 
bliver der ikke mindre travlt på Na-
tionalmuseet. Til sommer åbner en 
stor særudstilling om de hvide bus-
ser, der fragtede danske kz-fanger til-
bage til Danmark i slutningen af An-
den Verdenskrig, og stort set samti-
dig genåbner oplevelsescentret Kon-
gernes Jelling i en helt ny og opdate-
ret version. (FlA)

Stabile besøgstal på Nationalmuseet

Flensburg. Die wohl dienstälteste AC/
DC-Tributeband, die 1986 gegrün-
deten »Bon Scott«, kommen wieder 
einmal nach Flensburg. Am 12. De-
zember spielt die Band ab 21 Uhr im 
»Roxy Concerts« in der Mergenthaler 
Straße.

Die Gruppe legt Wert auf die tra-
ditionellen Klassiker, gibt aber natür-
lich auch die modernen Knaller wie 
»Thunderstruck« und  »Stiff Upper 

Lip« zum Besten. Originalsound und 
actionreiche Bühnenshow hat das 
Ensemble immer wieder unter Be-
weis gestellt, u.a. bei der Kieler Wo-
che, dem Hamburger Hafengeburts-
tag und in Wacken.

Tickets gibt es für 12 Euro bei den 
üblichen Vorverkaufsstellen. (FlA)

Bon Scott wieder  
im Roxy

Bon Scott  (Foto: FlA)

Nationalmuseets hovedindgang i december 2013, hvor det myldrer ind med skoleelever, 
som ikke har fået juleferie endnu.  (Foto: Nynne Bojsen Faartoft, Nationalmuseet)

Flensborg. Forfatteren og jour-
nalisten Lisbeth Nebelong be-
søger Flensborg Bibliotek, 
hvor hun fortæller med ud-
gangspunkt i sin seneste ro-
man »Møde i mol«. Romanen 
er den tredje om Lisa og Kàri, 
der mødes som børn i Thors-
havn på Færøerne, hvor Lisas 
far er rigsombudsmand. Lisa 
rejser senere til København 
og bliver jurist. Kàri er en dyg-
tig cellist, som ender i Norge. 
Det er romaner om et færøsk-
dansk kulturmøde og en kær-
lighedshistorie, hvor musik 
spiller en væsentlig rolle. Det 
og meget mere fortæller Lis-
beth Nebelong om onsdag den 
14. januar kl. 19 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/Norder-
straße 59. 

»Når engle spiller Mozart« 
udkom i 2003, »Færøblues« i 
2008 og trilogien afsluttedes 
med »Møde i mol« i 2014. Ud 
over romanerne har Nebelong 
skrevet »Turen går til Færøer-
ne« og flere bøger om privat-
økonomi. Bøgerne kan lånes 
på biblioteket.

Arrangører er Foreningen 
Norden, Nordisk Informations-
kontor, Aktive Kvinder i Syd-
slesvig og Dansk Centralbiblio-
tek. Der opkræves fem euro i 
entré. (FlA)

Biblioteket 

Lisbeth  
nebelong 
besøger 
Flensborg

Lisbeth Nebelong.
  (Foto: Linda Hansen)

Westerland. Der Förderkreis 
Theater & Konzert auf Sylt 
muss für Sonntag, den 18. Ja-
nuar, die geplante Veran-
staltung krankheitsbedingt ab-
sagen. »Die Winterreise« von 
Franz Schubert, dargeboten 
von Ansgar Hüning (Bariton) 
und Eva Kämpke (Klavier), soll 
zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden.

Der nächste Kulturabend im 
Podium wird somit erst am 
Samstag, dem  14.Februar, um 
20 Uhr stattfinden. Anna Ha-
entjens (Gesang/ Rezitation) 
und Sven Selle am Klavier bie-
ten dann ihr Programm »Erich 
Kästner in Wort und Gesang«.

 (FlA)

Wegen Krankheit 

Winterreise 
verschoben
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London. Wes Anderson-kome-
dien »The Grand Budapest Ho-
tel« må betegnes som storfavo-
rit forud for uddelingen af den 
store britiske filmpris Bafta 
Awards.

Fredag er det blevet offent-
liggjort, at den stjernespække-
de film er nomineret til hele 11 
af de prestigefyldte statuetter.

Den amerikanske komedies 
rolleliste tæller stjerner som 
Ralph Fiennes, Adrien Brody, 
Willem Defoe, Edward Norton, 
Jeff Goldblum og Bill Murray.

Filmen er blandt andet no-
mineret til prisen som årets 
bedste film, og her får Wes 
Anderson kam til sit hår. Kon-
kurrencen tæller eksempelvis 
den anmelderroste Michael 
Keaton-film »Birdman« og den 
mindst lige så anmelderroste 
»Boyhood«, der tog 12 år at la-
ve.

Også Stephen Hawking-bio-
grafien »The Theory Of Every-
thing« er nomineret til prisen 
som både bedste engelsk-pro-
ducerede og internationale 
film.

I kategorien bedste ikke-
engelsksprogede film er den 
polsk-dansk producerede »Ida« 
nomineret. Filmen har to dan-
ske producere, selv om den 
har både polsk instruktør og 
polske skuespillere.

Bafta-prisen er normalt en 
god ledetråd for, hvilke film 
der også bliver nomineret til 
den mindst ligeså prestigefyld-
te Oscar-statuette, som bliver 
offentliggjort 15. januar.

Vinderne af årets Bafta 
Awards findes den 8. februar 
i Royal Opera House i London.

 /ritzau/AFP

Bafta-filmpris

Stjerne-
spækket 
komedie 
storfavorit

Sønderborg. Har man lyst til at mø-
de Sønderjyllands Symfoniorkesters 
musikere på en ny måde, så byder 
januar på et væld af koncerter med 
dem - på steder, hvor publikum ikke 
nødvendigvis har set dem før. 

Sønderjyllands Symfoniorkesters 
opgave er at spille i hele Sønderjyl-
land. Det er ikke altid en let opgave 
at komme rundt i alle egne af lands-
delen, for et symfoniorkester fylder 
en del - og derfor er der sjældent 
plads til hele orkestret i den lokale 
kirke eller kulturhus. Det har orke-
stret imidlertid fundet en løsning på: 
Til ensemblekoncerterne kan man 

således møde musikerne i nye roller - 
og i nye omgivelser langt fra de store 
koncertsale.

- Orkestret er efterhånden blevet 
kendt for mottoet »Hele byens sym-
foniorkester«, fortæller musikchef 
Rasmus Adrian. 

- Det betyder, at vi gerne vil nå helt 
ud til hele vores publikum i regionen 
- og det giver ensemblekoncerterne 
os en mulighed for. Det kan kun lade 
sig gøre, fordi musikerne i orkestret 
er fleksible.

Og så har de et højt musikalsk ni-
veau:

- I Sønderjyllands Symfoniorkester 

har vi ansat nogle af landets dygtig-
ste musikere, der hver især har man-
ge talenter. Publikum får mulighed 
for at se nye sider af musikerne, når 
vi som noget nyt viser os i mindre en-
sembler, helt tæt på. Som chef for or-
kestret er jeg stolt over, at det kunst-
neriske niveau er så højt, at vi med 
ensemblerne kan besøge mindre kir-
ker og koncertsteder parallelt med 
vores symfoniske virksomhed.

Nord og syd for grænsen
I januar måned tager orkestrets mu-
sikere således rundt i mindre grup-
per og spiller koncerter alle de ste-

der, hvor orkestret ellers ikke kan 
komme. Det betyder, at mindre byer 
både nord og syd for grænsen plud-
selig også kan få glæde af orkestret i 
deres lokalområde. Og publikum kan 
komme helt tæt på musikken på en 
helt anden måde end i de store kon-
certsale - og opleve dem i nye kon-
stellationer. På kryds og tværs har 
musikerne nemlig fundet sammen 
for at spille musik, som de selv har 
valgt. Det betyder, at publikum både 
kan opleve små grupper med fløjte 
og strygere, et blandet ensemble, en 
strygeroktet, messingblæsere og et 
strygeorkester.  (FlA)

Kom helt tæt på musikken

Ensemblekoncerterne finder sted:
•  Christiansfeld, Tyrstrup Kirke: torsdag, 15. jan., kl. 20.

•  Sønderborg, Christianskirken: torsdag, 15. jan., kl. 20.

•  Kolding: Nicolai Scene: fredag, 16. jan., kl. 19.30.

•  Tønder, Kunstmuseet: fredag, 16. jan., kl. 20.

•  Kiel, Bethlehem-Kirche: mandag, 19. jan., kl. 19.30.

•  Toftlund, Kulturhuset: mandag, 19. jan., kl. 20.

•  Aabenraa, Nicolai Kirke: tirsdag, 20. jan., kl. 20.

•  Læk Danske Kirke: tirsdag, 20. jan., kl. 19.30.

•  Nordborg Kirke: tirsdag, 20. jan., kl. 20.

•  Tønning: Uffe-Skolens kirkesal: onsdag, 21. jan., kl. 19.30.

•  Tinglev Kirke: onsdag, 21. jan., kl. 20

•  Programmerne til de enkelte koncerter kan findes på 
www.sdjsymfoni.dkMusikerne fra Sønderjyllands Symfoniorkester kan opleves i mindre størrelser, når de gi-

ver ensemblekoncerter forskellige steder i landsdelen.  (Foto: FlA)

Sønderborg. Når det verdens-
kendte barokensemble Con-
certo Köln lørdag den 10. janu-
ar spiller i Riddersalen på Søn-
derborg Slot, vil Danmarks Ra-
dio være på pletten og optage 
koncerten til P2. 

Det er Sønderborg Musikfor-
ening, der arrangerer koncer-
ten sammen med Sønderborg 
Kommune. 

Musikforeningens formand, 
Sus Beckedorf, glæder sig selv 
til blandt andet at høre Vival-
dis »De Fire Årstider« med den 
japanskfødte violinist Shunske 
Sato i hovedrollen. 

- Det er et meget levende og 
spændende orkester at opleve, 
siger Sus Beskedorf med hen-
visning til, at Concerto Köln 
også for to år siden spillede en 
koncert i Sønderborg.

Når Danmarks Radio denne 
gang er til stede for at optage, 
vil publikum dog kun mærke 
det ved, at der vil være kabler 
på gulvet og mikrofoner sat 
op. 

Koncerten begynder kl. 16, 
og dørene til Riddersalen åb-
nes kl. 15.30. Billetter koster 
120 kr., og prisen inkluderer, 
at musikforeningen byder på 
et glas vin i pausen. (FlA)

Koncert

DR optager 
Concerto Köln

Universität Flensburg 
und Landestheater wol-
len gemeinsam ein The-
aterstück auf die Bühne 
bringen.

BILDUNG

Flensburg. Das Schulfach »Darstel-
lendes Spiel« wird im Grundschul-
alltag künftig eine immer größere 
Rolle spielen, gleichzeitig ist das Lan-
destheater Schleswig-Holstein da ran 
interessiert, möglichst viele junge 
Menschen an das Theater heranzu-
führen. Beides versucht ein neues 
Theaterprojekt unter einen Hut zu 
bringen, bei dem die Europa-Univer-
sität Flensburg und die Theaterpäda-
gogik des Landestheaters Schleswig-
Holstein zusammenarbeiten - und 
für das noch Mitwirkende gesucht 
werden.

»Theater kann man nicht nur 
theo retisch vermitteln, man muss 
es auch erfahren«, erklärte Miriam 
Baghai-Thordsen, Dozentin für Dar-
stellendes Spiel an der Uni, bei einer 
Projektpräsentation vor der Presse 
am Freitag.

In diesem ersten derartigen Projekt 
in Flensburg soll eine Inszenierung 
mit autobiographischen Texten aus 
der jüngeren deutschen Geschichte 
auf die Bühne gebracht werden. An-
lass ist das 25-jährige Jubiläum von 
Mauerfall und Wiedervereinigung. 
Wichtig ist den Initiatoren dabei der 
generationenübergreifende Aspekt. 
Daher sollen Studierende das Stück 
gemeinsam mit anderen erarbeiten, 
die persönlich von den historischen 

Ereignissen berichten und eigene Er-
lebnisse einbringen können. 

Die Gruppe kann aus bis zu 20 Teil-
nehmern bestehen, bisher haben 
sich acht gemeldet. Das erste Zusam-
mentreffen findet am Sonnabend, 
dem 17. Januar, von 10.30 bis 13.30 
Uhr statt (Raum HG 237), danach soll 
es im vierzehntäglichen Rhythmus 
weitergehen, bis das Stück zum En-
de des Sommersemesters steht und 
aufgeführt werden kann. Dafür ste-
hen sowohl die Bühne des Campus-
Theaters als auch die Kleine Bühne 

am Flensburger Stadttheater zur Ver-
fügung.

Die Studierenden sollen während 
des Projekts unter anderem den Pro-
zess von der Idee zur Realisierung 
kennen lernen und daraus Schlüsse 
ziehen, wie sie diese Erfahrung in 
den Unterricht einbringen können. 
Dabei muss sich die Anwendung 
theatraler Mittel gar nicht auf das 
Fach Darstellendes Spiel beschrän-
ken, sondern kann auch in anderen 
Fächern sinnvoll sein, wie Prof. Dr. 
Matthias Bauer erläutert, der sich da-

rüber hinaus erhofft, dass die Studie-
renden auf diese Weise auch ein bes-
seres Verständnis für die Notwendig-
keit der Theorie entwickeln.

Neben Miriam Baghai-Thordsen 
wird das Projekt von Janina Wolf ge-
leitet. Für die Theaterpädagogin des 
Landestheaters ist dabei auch wich-
tig, angehende Lehrerinnen und Leh-
rer für das Theater zu interessieren. 
»Uns geht es darum, ihnen zu vermit-
teln, wie lohnend sowohl Theaterbe-
suche als auch Theaterspiel sein kön-
nen«, sagt sie.

Theaterintendant Peter Grisebach, 
der sich sehr für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen einsetzt, und 
Uni-Präsident Werner Reinhardt be-
grüßen ebenfalls die neue Kooperati-
on. »Wer bei uns studiert, soll nicht 
nur Schule kennen, wie sie ist, son-
dern auch Ideen entwickeln, wie sie 
sein könnte. Das Darstellende Spiel 
als Schnittstelle zwischen Kunst und 
Schule kann sicherlich dazu beitra-
gen, Veränderungen in Gang zu set-
zen«, so Reinhardt. Lars Geerdes

lg@fla.de

Theaterprojekt an der Schnitt-
stelle zwischen Kunst und Schule

Dozentin Miriam Baghai-Thordsen (l.) und Theaterpädagogin Janina Wolf leiten gemein-
sam das generationenübergreifende Theaterprojekt über die deutsche Wiedervereini-
gung. (Foto: Martina Metzger) RESUME

Flensborg Universitet og del-
statsteatret er gået sammen om 
et projekt, som skal ende med 
et teaterstykke om den tyske 
genforening. Men det er ikke 
så meget dette emne, men sel-
ve arbejdet, der er vigtigst. Flere 
generationer skal bindes sam-
men, og de studerende, der vil 
være lærere, skal samtidig lære, 
hvordan man kan bruge teatret 
i forskellige sammenhænge i 
undervisningen.



20 Flensborg Avis • lørdag den 10. januar 2015Debat

Arbejdsgiverorganisationen for 
Hamborg og Slesvig-Holsten (Unter-
nehmerverband Nord) lagde ikke 
fingrene imellem i deres tilbage-
blik på 2014 i forbindelse med de-
res traditionelle nytårskur. Mens 
Hamborgs borgmester Olaf Scholz 
(SPD) gennemgående fik pæn ros 
for nye initiativer i det forgangne 
år, blev de tilstedeværende mini-
stre og landspolitikere fra Kiel ud-
sat for betydelig kritik. UV-Nords 
præsident Uli Wach holtz konstate-
rede indledningsvist, at man allere-
de var bekymret, da koalitionen be-
stående af SPD, De grønne og SSW, 
for nu 2,5 år siden offentliggjorde 
dens regeringsprogram. Wachholtz 
erkendte i sin tale, at hans lønlige 
håb om, at ikke alle koalitionens 
planer også blev ført ud i livet, var 
blevet gjort til skamme. Altså en 
slags ros for ordholdenhed? Hvad 
klagede han så over: For det første, 

at Slesvig-Holsten har indført Tysk-
lands højeste mindsteløn i det of-
fentlige på hele 9,18 euro i timen. 
Og at arbejdet i øvrigt skal over-
holde en række krav (det såkaldte 
Tariftreue- und Vergabegesetz), når 
offentlige opgaver sendes i udbud. 
Dén kritik bør blot give stolthed 
på regeringskontorerne i Kiel. Ik-
ke mindst, men ikke udelukkende, 
med SSWs deltagelse i regerings-
samarbejdet har denne regering la-
det sig inspirere af et skandinavisk 
tænkende arbejdsmarked med ge-
nerelt ordnede forhold på arbejds-
markedet. Alt andet er og forbliver 
uværdigt. At nogle af disse tiltag 
gør livet mere besværligt for dele af 
erhvervslivet, er muligvis en beret-
tiget bekymring. Men selv så langt 
sydpå som i Hamborg må man vel 
kunne have øje for, at også Tysk-
land må se at komme ind i kampen 
i forhold til at rette op på nogle af 

de værste skavanker på det tyske 
arbejdsmarked. Erhvervslivets re-
præsentanter skal selvsagt være 
fokuseret på alle de tiltag, der for-
ringer deres rammevilkår. En hø-
jere offentlig mindsteløn i Slesvig-
Holsten skal finansieres et eller an-
det sted fra. Det sker via skatteind-
tægter, herunder erhvervsskatter-
ne. UV Nord er også stærkt kritisk 
over, at Slesvig-Holsten har den hø-
jeste Grunderwerbsteuer (engangs-
skat ved køb af jord/grund) i hele 
Tyskland. Og det endda i en delstat 
uden storbyer. Der er så at sige fle-
re kvadratmeter jord, der kan be-
skattes, må UV Nord mene. Det er 
jo en sang, erhvervschefer over he-
le verden synger: Hvis blot vi kan 
slippe for disse helt urimelige be-
lastninger, så skal vi nok investere 
og åbne nye arbejdspladser til gavn 
for samfundet. Dér, hvor UV Nord 
kan have en pointe, ligger i det for-

hold, at Slesvig-Holsten i forvejen 
har svært ved at tiltrække nyetab-
leringer. Set i det lys har andre re-
gioner eller sågar lande spekuleret i 
at nedsætte forskellige erhvervskat-
ter i håb om en effekt. I Danmark 
har Helle Thorning Schmidt til stor 
fortrydelse for stort set hele hendes 
eget politiske bagland nedsat sel-
skabsskatten. Fordi Danmarks var 
højere end Sveriges. Endnu mang-
ler beviser på, at denne nedsættel-
se har haft nogen effekt. Om man 
skal betale lidt mere eller lidt min-
dre fra det ene sted til det andet er 
i sig selv ikke afgørende. Det er de 
samlede rammebetingelser, der af-
gør, om eksempelvis virksomheder 
vælger at nedsætte sig i en region. 
Slesvig-Holsten kæmper afgjort 
med at skabe afgørende nyt på ar-
bejdsmarkedet. Men det forekom-
mer tvivlsomt, om man kan opnå 
noget som helst med en mindre til-
pasning af Grunderwerbsteuer. Og 
UV Nord forestiller sig vel næppe, 
at Grunderwerbsteuer helt skal fjer-
nes i Slesvig-Holsten? Men det ville 
selvfølgelig være smart, hvis rege-
ringen i Kiel frem mod  det kom-
mende valg kunne tage et markant 
erhvervsmæssigt tiltag, som kunne 
tage lidt luft ud af de borgerlige 
partiers manøvremuligheder.

RESÜMEE

Es fielen direkte Worte in Hamburg in 
Richtung Kiel am Donnerstag: Anläss-
lich des Neujahrs-Empfangs des Unter-
nehmerverbandes Nord mussten sich 
die anwesenden Minister und Landtags-
politiker aus Kiel Einiges anhören. Zum 
Beispiel schimpfte UV Nord-Präsident 
Uli Wachholtz über den höchsten deut-
schen Landesmindestlohn von 9,18 Eu-
ro und die höchste Grunderwerbsteuer. 
Zum ersten Thema sollte diese Kritik 
die Landesregierung mit Stolz erfüllen. 
Daß man versucht annähernd akzeptab-
le Verhältnisse für mehr Arbeitnehmer 
zu schaffen, ist - angesichts des sehr 
aufgeteilten deutschen Arbeitsmarktes 
- absolut die einzig richtige Politik. Wei-
terhin so viele wie bisher an inakzepta-
ble Niedriglöhne festzuhalten, ist mit 
Erlaub fast menschenunwürdig. 
Das Thema Grunderwerbsteuer lässt 
sich zweierlei betrachten. Zum ersten 
hat zum 1.1.2015 auch NRW und das 
Saarland diese Steuer auf 6,5 % angeho-
ben. Im Süden zahlt man allerdings nur 
3,5 %. Die Frage ist aber, ob diese einma-
lige Rechnung tatsächlich  gewerbliche 
Neuansiedlungen im »echten Norden« 
verhindern« sollten, so wie die UV Nord 
es fast darstellt. Andererseits ist der 
Hinweis nicht verkehrt. Es würde dieser 
Landesregierung gut tun neue gewerb-
liche Reize konkret anzuspornen. Eben 
nicht nur links regieren, sondern vom 
ganzen Land akzeptiert zu werden wäre 
mit Blick auf 2017 gar nicht mal so ver-
kehrt.

Voldsom erhvervskritik  
af regeringen

Men det ville selvfølgelig 
være smart, hvis regeringen 
frem mod  det kommende 
valg kunne tage et markant 
erhvervsmæssigt tiltag.

“  
Jørgen Møllekær   jm@fla.de
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Aabenraa Avis 
Vestslesvigs Tidende

Südschleswigsche 
Heimatzeitung (SHZ) 

Der Schleswiger

Peter Kofod Poulsen (DF), by- og regi-
onsrådsmedlem, Haderslev

Ovenpå det tragiske og uacceptable 
angreb mod avisen, Charlie Hebdo, 
der kostede 12 mennesker livet, må 
der handles. I kølvandet på angrebet 
nævner yderligtgående terrororgani-
sationer nu Danmark som kommen-
de mål for vold, utryghed og ond-
skab. 

Efterretningstjenesten har tidlige-
re forhindret et angreb, der minde-
de om det franske, mod JP/Politikens 
Hus. Det må stå klart for enhver, at 
islamisternes ondskab ingen grænse 
har. 

Dagen inden terrorangrebet i 
Frankrig kunne DR vise en doku-
mentar om moskeen på Grimhøjvej 
i Aarhus, hvor yderligtgående islami-
ster ikke ville tage afstand fra terror-
netværket ISIS. Samtidig kunne poli-

tiet dokumentere, at hellige krigere 
strømmede igennem moskeen på vej 
til slagmarken i Mellemøsten. 

Nu må det være nok! Folk, der dra-
ger i hellig krig, der åbenlyst er til 
fare for samfundet, skal og må frata-
ges deres mulighed for at vende til-
bage til Danmark. Det er et faktum, 
at Danmark er hjemsted for adskil-
lige hellige krigere, der pendler mel-
lem dansk bistand og jihad i Mellem-
østen. For danskernes sikkerhed og 
tryghed må der ikke gambles med.

Derfor skal moskéer og forenin-
ger, der opfordrer til terror, lukkes. 
Personer, der opildner til vold og ter-
rorhandlinger, skal straffes – og helst 
udvises. Ligesom folk, der drager i 
hellig krig, skal formenes adgang til 
Danmark for bestandigt. 

Dansk sikkerhed og tryghed bør ik-
ke stå til diskussion. Det bør være po-
litisk førsteprioritet!  

Drop retorikken 
- lad os handle!

Dietrich Pape, Neustadt

Mit Zustimmung, mit Vorbehalt 
und mit Ablehnung las ich die ein-
zelnen Abschnitte von Ralf Cüp-
pers hochinteressanter Kronik: 
Mindretal og flertal anno 1864 og 
2014. (FlA 8.12.2014)

Außerordentlich zutreffend er-
scheint mir die Feststellung: »Selv-
om der var et åbenlyst brud på 2+4 
traktaten, som aftaltes ved den tys-
ke genforening, har Rusland tolere-
ret NATOs østudvidelse. Fordi Rus-
land vil forhindre krig. Og NATO 
udnytter den defensive holdning 
uden skamfølelse og provokerer 
krigen i Øst ukraine. Samme vest-
lige politikere, som har fremmet 
løsrivelsen af Slovenien, Kroatien 
og til sidst Kosovo fra Jugoslavien, 
fejres som garanter for ukrainsk 
usårlighed.«

Dagegen trifft keineswegs zu, 
wenn Cüppers die Männer (und 
Frauen) der schleswig-holsteini-
schen Erhebung als »tyske separa-
tister« zu charakterisieren meint, 
wie ich aus meiner eigenen Fami-
lie weiß. Vielmehr handelte es sich 
meist um loyale Gesamtstaats-Bür-
ger(= Indignaten), die sich durch 
die national-romantische Eider-
Dänen-Bewegung aus ihrem 400 

Jahre Bewährten Staatsverbande 
(vgl. 1460, Vertrag von Ripen: Dat 
se bliewen ewich tosamende unge-
deelt) von den dänischen National-
liberalen hinausgedrängt fühlten.

Das Herzogtum Lauenburg ist im 
Übrigen keineswegs - wie Cüppers 
meint - mit der Krim vergleichbar. 
Vielmehr beschloss die lauenbur-
gische Ständerkammer im Novem-
ber 1863 nach dem Thronwechsel 
von Friedrich VII zu Christian IX ei-
ne Loyalitätserklärung für den neu-
en König, was die Ständerversamm-
lungen in Itzehoe und Flensburg(!) 
nicht taten. (Quelle: Kiecksez, Hol-
stein 1863).  Cüppers meint weiter-
hin: »Ukraine bør afmilitariseres«. 
Derefter kan grænsen fastlægges 
ved folkeafstemninger i områder-
ne Donezk og Lugansk, men hvis 
mindretallene ønsker dette, selv-
følgelig også f.eks. i Charkov.

Ganz offensichtlich ist R. Cüp-
pers sich hier nicht im Klaren dar-
über, welchen Hexenkessel er hier 
öffnet! Ich nenne die Namen Szek-
ler, Große Schütt-Insel (Slowakei), 
Südtirol, Venetien, Lombardei (Le-
ga Nord), Katalonien, Baskenland, 
Bretagne, Korsika, Wales, Nordir-
land, russische Minderheit in Lett-
land, russische Minderheit Minder-
heiten in Estland, Schweden-Fin-

nen auf Åland, Albaner im Kosovo, 
Tschetschenien, Südossetien, Ab-
chasien, Nagorno-Karabach u.a.

Dass - angesichts der nationalen 
Hochstimmung in Russland nach 
der Übernahme der Krim (März 
2014) - sich die Stadt Rostow hüten 
wird, gegen Russland zu stimmen, 
dürfte uns wohl allen (incl. Ralf 
Cüppers) klar sein! Ganz auf Glatt-
eis begibt sich Cüppers, wenn er 
meint, sollte eine nicht erwünsch-
te politische Rechtschreibung in 
Berlin folgen, dann würden alle 
Demokraten in Südschleswig »bli-
ve separatister med det samme« 
und sich Kopenhagen zuwenden.

Dies war, was Cüppers dank sei-
ner Praxiszeit in Nordschleswig 
eigentlich wissen müsste, weder 
in Nordschleswig nach 1933, noch 
in Husum nach 1945, als Deutsch-
land in Trümmern lag, der Fall. Lei-
der erwähnt Cüppers nicht das ge-
naue Ergebnis der von ihm als Vor-
bild angeführten Saarland-Volks-
abstimmung vom Januar 1935: 91 
Prozent für Rückgliederung an das 
Deutsche Reich, 9 Prozent für Auf-
rechterhaltung des gegebenen Zu-
standes, 0,4 Prozent für Frankreich. 
(Quelle: Großer Ploetz, 28. Aufl. 
1976, S. 1292) (Læserbrevet er 

 forkortet af redaktionen.)

Loyale Gesamtstaats-Bürger

Helge Poulsen, Kolding

I avisen den 6.1. på side 1 ser man et 
klokkeklart eksempel på underlødig 
journalistik. Det påstås,at danskerne 
finder PEGIDA »for blød«,hvilket er 
noget vås. Danskerne aner knap nok, 
hvad PEGIDA er for en størrelse. 

Men alligevel får journalisten en 
gruppe på cirka 46 individer ved en 
demonstration til at tegne hele na-
tionen ved at citere en repræsentant 
for SIAD,som er en ligegyldig gruppe 
her. 

Det samme gælder Den danske 
Forening, som til trods for sin eksi-

stens i ti år aldrig har haft gennem-
slagskraft i medierne, selv om de an-
strenger sig for det. Der er ikke no-
gen fare på færde, da PET holder øje 
med disse grupper og deres halvfor-
virrede visioner og anskuelser.

Raning Krueger markerer sig 
straks med et for ham typisk udsagn 
om, at mindretallet ikke længere be-
tragter Danmark som et »forjættende 
land«, hvad han heller ikke behøver. 
Omvendt er der heller ikke noget 
»forjættende« ved Raning Kruegers 
artikler, der kun afslører ham selv 
som en tvivlsom ven af Danmark og 
med hensyn til sproglig formåen og 

især indholdet ligger langt under avi-
sens ellers pæne niveau. 

Jovist er det på tide med et opgør 
med visse kredse blandt mindretal-
lets repræsentanter, hvilket den gro-
ve tilsvining af Egon Clausen er et nyt 
eksempel på. Ikke en eneste syd for 
grænsen har mod til at tage afstand 
fra den farceagtige seance i Slesvig. 
Den, der tier, samtykker! Men for in-
deværende er det kun Thede Boysen, 
der lader til at indse og forstå situa-
tionens alvor. Han må med sit lokal-
kendskab in mente have sine grunde 
til at sige, at der er lavt til loftet i Syd-
slesvig.

Misinformation
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– Fem hundrede kroner på  
auktionen – og den udkom i sin tid 
i hæfter á 10 øre? 
– Ja – men alle hæfterne er der!

Madagaskar er overvældende på utrolig 
mange måder - både når det gælder na-
turskønheden og den enorme fattigdom. 
prins Henrik, præsident for WWF Ver-
densnaturfonden, og Gitte Seeberg gene-
ralsekretær i WWF, har netop været på 
Madagaskar for at se nærmere på naturen 
og dyrelivet.

Af Charlotte Brix Andersen, WWF

WWF

Når man flyver ind til Madagaskars hovedstad, millionbyen An-
taranavio, midt om natten, kunne man forvente, at elektriske 
lys ville lyse byen op, som når man lander i Paris eller i New 
York. Men ikke i »byen med tusind mennesker«, som navnet be-
tyder. Allerede ved indflyvningen bliver man konfronteret med 
landets mangel på elektricitet. Det er det første tydelige tegn på, 
hvor fattigt landet er.

Faktisk er Madagaskar et af verdens allerfattigste lande. Og 
foruden den sociale og sundhedsmæssige udfordringer landet 
står over for, er der også en kæmpe udfordring med at beva-
re skovene, som i årtier er blevet fældet for at skaffe mad på 
bordet, varme i hjemmene og eksport-indtægter. Det er derfor, 
det er et ekstremt vigtigt land for den globale miljøorganisation 
WWF at arbejde i.

Og det er derfor, at prins Henrik, som er Præsident for WWF 
Verdensnaturfonden, og Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF, 
i december rejste til Madagaskar for at se på nogle af problem-
stillingerne.

Kun mellem fem til ti procent af den oprindelige skov står til-
bage på øen. Med en stigende befolkningstilvækst og en befolk-
ning, som traditionelt har brugt træ til madlavning og varme, 
begynder man at forstå problemets omfang.

Læg dertil at tusindvis af de oprindelige træer er sendt til ud-
landet til brug i for eksempel møbelproduktion - det har været 
med til at øge presset på skovene, som er blevet fældet intensivt 
og ulovligt, hvilket WWF også arbejder på at stoppe. Læg og-
så dertil en befolkning der spiser ris morgen, middag og aften, 
og som kræver flere og flere rismarker og landbrugsarealer, og 
skovbrænde der hærger øen ind imellem - så vokser skovproble-
met til astronomiske højder og er en af de vigtigste udfordrin-
ger at takle, hvis der også skal stå skov tilbage til de kommende 
generationer.

- Dyrelivet er så unikt, fordi det har fået lov til at udvikle sig 
igennem mange tusind år isoleret fra andre lande. Dyrene har 
været afskåret fra deres artsfæller i resten af Afrika, men også 
selv inden for Madagaskar, har de været adskilt af bjergkæder. 
Det betyder, at selv de dyr, der hører til i den samme familie, har 
udviklet sig i forskellige retninger og er blevet til selvstændige 
bestande. Derfor finder man så mange unikke arter på øen. Og 
for at bevare dem skal der sættes hårdt ind for at bevare skove-
ne, fortæller Gitte Seeberg.

Tårnhøje baobabtræer
De fleste ture ude i felten foregik på den sydvestlige del af Mada-
gaskar. I Anakao-området finder man den såkaldte »spiny fore-
st«, som er en slags ørken-skov. I Tsimanampesotse nationalpark 
lever flamingoer, og det er det eneste sted på Madagaskar, hvor 
de yngler.

Længere inde i skoven finder man »ring-tailed« lemurer. Det 
er de mest kendte af lemurerne blandt andet fra animationsfil-
men »Madagascar«, hvor løven, zebraen, giraffen og flodhesten 
møder Kong Julien og de andre lemurer, da de strander på Ma-
dagaskar.

Men der var ikke kun lemurer i nationalparken. Der var også 
slanger, landskildpadder, kamæleoner og meget mere. Selv de 
kæmpestore baobabtræer var der. Mange vil måske kunne hu-
ske dem fra Saint-Exupery’s eventyr om »Den lille prins«, hvor 
træerne er onde, og hvor »man må gøre sig det til en regel at 
rykke baobaberne op, så snart man kan skelne dem fra rosen-
træerne, som de ligner meget, så længe de er små. Det er et 
yderst kedsommeligt, men ikke særlig vanskeligt stykke arbej-
de«, som den lille prins siger.

Men på Madagaskar i dag gør man alt for at bevare de store 

træer, da de også er blevet et varemærke for øen, selvom de ikke 
har nogen egentlig funktion i naturen.

- Baobabtræerne er ekstremt flotte - nærmest så høje som en 
kirke og så brede som Rundetårn. Men føler sig virkelig lille ved 
siden af dem. Der er ingen, der rigtigt ved, hvor gamle de kan 
blive, men man ved dog, at mange er mellem 400-800 år gamle. 
Når nogle af de lokale har sagt over 1200 år, er det nok for at 
gøre historien ekstra god, smiler Gitte Seeberg.

På tilbagevejen blev der gjort et kort stop i den nærliggende 
landsby. Her faldt Prinsgemalen i snak med de lokale. De kom 
hurtigt til at tale om de mange dyrearter, som Prinsgemalen var 
utroligt interesseret i. Han havde fået at vide, at der også var 
skorpioner og ville også gerne se sådan en.

Det var den lokale guide ikke længe om. Han gik hen til den 
nærmeste sten og vendte den om. Her var en flot stor skorpion - 
ikke af den slags, som Daniel Craig i James Bond-filmen »Skyfall« 
lod kravle på sin hånd, imens han tømte sin drink med sveden 
piblende frem på panden, men den farverige en af slagsen - i 
regnbuens farver. Det var til stor glæde for Prinsgemalen, som 
dog holdt sig på sikker afstand af den. Men for lokalbefolknin-
gen er det hverdag at skulle tage sig i agt for skorpionerne. Og 
det kan være lidt af en udfordring, da de fleste bor i lerhytter - 
naturligvis uden elektricitet - og hvor der er åben adgang for et-
hvert dyr, der vil på besøg.

Bæredygtigt skovbrug
Lidt nordligere på øen er der også mange, der bor i lerhytter. 
Faktisk er det sådan langt de fleste bor på Madagaskar. I Tulear, 
som er en af de større byer, bliver hytterne blandt andet bygget 
med siv fra mangroveskoven, som bruges til at lave vægge og 
senge med.

Men det er vigtigt, at skovene forvaltes ordentligt. Det er det, 
WWF har været med til at sikre i området. Mangroveskoven er 
vigtig, fordi den grænser op til havet og fungerer som kystsik-
ring, når de stærke cykloner rammer fra januar-marts. For et 
par år siden, stod folks hytter i vand til taget, og mange måtte 
flygte, efter af en kæmpe cyklon slog til.

Arbejdet i mangroven handler om at udnytte den bæredyg-
tigt. Dvs. uddanne lokalbefolkningen til ikke at fjerne mere fra 
skoven, end den kan nå at reproducere, ikke at afbrænde træ til 
at lave trækul af og ikke at overfiske bestandene i floderne. Så 
i samarbejde med andre NGOer hjælper WWF de lokale med at 
forstå, hvordan skoven kan udnyttes bæredygtigt samt uddan-
ner de lokale til at være guider (efter de har lært at læse og skri-
ve), så de kan tjene penge på at vise skoven frem for turister 
- når de begynder at rejse til Madagaskar. Lige nu er der ikke 
mange, hvilket skyldes mange års politisk ustabilitet. Men sid-
ste år blev det første demokratiske valg afholdt, så turismen for-
ventes at stige.

I Tulear har WWF også hjulpet med at udvikle bæredygtige 
ovne, som er mere effektive, end dem, de lokale ellers laver mad 
på. De bruger 50 procent mindre træ og/eller 50 pct. mindre træ-
kul. Familierne har taget godt imod dem, og hvis disse ovne kan 
blive udbredt endnu mere, vil det have en positiv effekt på sko-
vene.

- Ovne-projektet er et godt eksempel på, hvordan WWF sam-
arbejder med lokalbefolkningen om at bevare naturen og dyre-
livet. Vi forsøger at give de lokale alternative og bedre mulighe-
der end den heftige skovfældning, der er foregået i årtier for at 
skaffe mad og varme. Det er ved at redde skovene, vi kan redde 
Madagaskars truede arter som lemuren. Nogle af lemur-arterne 
kan nemlig kun leve af bladene fra de oprindelige træer, siger 
Gitte Seeberg.

Turen på verdens fjerde største ø blev afrundet med et besøg i 
regnskoven i nationalparken i Andasibe på den nordøstlige del 
af øen. Her lever der mange forskellige slags lemurer, hvilket 
var til stor glæde for prinsgemalen og Gitte Seeberg. De brugte 
lang tid sammen med de nysgerrige væsener.

Prinsgemalen var glad for besøget på Madagaskar: - Jeg er glad 
for med egne øjne at have set det vigtige arbejde, WWF gør for 
naturen på denne enestående ø. Vi har set flere projekter, der 
muliggør bevarelsen af skovene og det helt unikke dyreliv på 
Madagaskar. Det er gode og vigtige initiativer, men der er fortsat 
meget at gøre.

Dansende lemurer og træer så store som kirker

Prinsgemalen og Gitte Seeberg blandt de brune lemurer.  (Foto: Charlotte Brix Andersen, WWF)
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I år er det 100 år siden, 
danske kvinder gik gen-
nem København for at 
fejre, at de var blevet 
fuldgyldige borgere med 
ret til at stemme og stille 
op til valg til Rigsdagen. 
Indtil 1915 var demokra-
tiet nemlig kun for en 
lille gruppe velstillede 
mænd.

HIstoRIe

København. »Hurra!« lød det højlydt 
fra Folketingets tilhørerloge, da loven 
om kvinders valgret blev vedtaget i 
april i 1915. 

Det var en af valgrettens store for-
kæmpere Jutta Bojsen-Møller, der kom 
med denne ytring. De andre kvinder, 
som var til stede, fulgte det op med et: 
»Leve den nye Grundlov!«.

et par måneder senere arrangerede 
Dansk Kvindesamfund et valgretstog, 
hvor omkring 12.000 kvinder gik gen-
nem København med Amalienborg 
som endestation. Forrest gik unge, 
hvidklædte kvinder, og bag dem gik 
kvindesamfundets pionerskikkelser i 
sorte silkekjoler.

I år er det 100 år siden, at danske 
kvinder blev fuldgyldige borgere med 
stemmeret og valgbarhed til folketing 
og landsting. Det skal fejres. Kultur-
institutioner over hele landet er ved 
at køre i stilling og vil fra det spæde 
forår og resten af året tilbyde en lang 
række arrangementer.

Kønsforsker og professor i stats-
kundskab ved Aalborg Universitet 
Anette Borchorst er en af frontfigurer-
ne i fejringen af 100 året for kvinders 
stemmeret. Hun kalder grundloven af 
5. juni 1915 for »det folkelige demokra-
tis virkelige gennembrud«, og hun un-
derstreger, at det ikke skete af sig selv:

- Der blev kæmpet, arbejdet og agi-
teret for at få adgang til stemmeur-
nerne, og heldigvis var der også nogle 
mænd, som forstod, at uden kvinder-
ne var demokratiets fundament ikke 
godt nok, siger Anette Borchorst.

Men det var ikke kun kvinderne, 
der var forment adgang til stemmeur-
nerne. Det var en stor gruppe mænd 
også, og det er gået i glemmebogen, 
mener forfatter og foredragsholder Pia 
Fris Laneth, der er ved at lægge sidste 
hånd på en ny bog med titlen »1915 - 
da kvinder og tyende blev borgere«.

- Det er fint, at man fejrer 100-årsda-
gen for kvinders valgret, men jeg sy-
nes også, at man bør have det sociale 
aspekt med. Indtil 1915 var det nemlig 
kun 14 procent af befolkningen, der 
havde valgret. Ikke kun kvinder var 
holdt uden for folkestyret, men også 

mange fattige mænd, siger hun.

Mere klassekamp 
end kønskamp

Da Frederik 7. den 5. juni 1849 under-
skrev Danmarks første grundlov skif-
tede styreformen fra enevælde til kon-
stitutionelt monarki, og det var slet 
ikke på tale, at kvinder skulle have 
valgret. Kvinder var underlagt mænd 
fra fødsel til død - først deres far og 
siden ægtemanden. De var umyndige 
som børn, ligesom tyende var det, og 
det var utænkeligt, at man skulle give 
disse umyndige borgere ret til at del-
tage i det politiske liv.

I 1857 får ugifte kvinder over 25 år 
personlig myndighed, og det bevirker, 
at en hel generation af kvinder nu får 
frihed til at vælge uddannelse, hvilket 
får udviklingen til at tage fart:

- Mange kvinder uddanner sig som 
sygeplejersker eller skolelærerinder, 
og især lærerinderne skal vise sig at 
blive murbrækkere for kvinders ret-
tigheder - for eksempel Nathalie Zah-
le, der opbygger private pigeskoler og 
et studenterkursus, forklarer Pia Fris 
Laneth.

Danske kvinders vej til stemmeur-
nerne skete ikke som et resultat af en 
kamp mellem mænd og kvinder, men 
som en kamp mellem progressive 
mænd og kvinder på den ene side og 
reaktionære mænd og kvinder på den 
anden, understreger Pia Fris Laneth.

- Venstre var et progressivt parti 
med blandt andre politikeren Frederik 
Bajer, der var en af kvindesagens for-
kæmpere. Han startede debatten om 
kvinders adgang til valgurnerne, da 
han i 1866 fremsatte et lovforslag om 
kommunal stemmeret til kvinder. Det 
forslag blev fremført igen og igen af 
Venstre og socialdemokratiet op gen-
nem de følgende årtier, men resultatet 
var hver gang det samme - at forsla-
get blev vedtaget i Folketinget, men 11 
gange afvist af det Højredominerede 
landsting. Først i 1908 lykkedes det at 
få flertal for forslaget om kommunal 
valgret til kvinder og tyende, tilføjer 
Pia Fris Laneth.

Gryende kvindebevægelse
Både i litteraturen og i samfundsde-
batten blev forholdet mellem mænd 
og kvinder sat til debat i slutningen af 
1800-tallet, og sammen med etablerin-
gen af en række nye kvindeforeninger 
blev der sat yderligere spørgsmålstegn 
ved kvindernes manglende rettighe-
der.

I det civile samfund var den gryen-
de kvindebevægelse i fuld gang med at 
bevise, at kvinder var særdeles egnede 
til politisk arbejde. op gennem de sid-
ste årtier af 1800-tallet mobiliserede 
tusindvis af kvinder sig i kampen for 
stemmeret, og fra at have været et ho-
vedstadsfænomen blev der efterhån-
den tale om en folkelig bevægelse. I 
1907 dannedes paraplyorganisationen 

Da kvinder og fattigfolk   fik stemmeret

Det danske
demokrati

•  Danmark blev for-
melt set et demokrati 
den 5. juni 1849, da 
kong Frederik 7. un-
derskrev Junigrund-
loven. 

•  I tiden omkring 1849 
florerede idéerne om 
demokrati og folke-
styre i det meste af 
det vestlige Europa, 
og i Tyskland og 
Frankrig havde idé-
erne ført til blodige 
sammenstød mel-
lem befolkningen og 
magthaverne. 

•  I starten var det 
danske demokrati 
forbeholdt en lille 
eksklusiv skare på 
14 procent af befolk-
ningen - man skulle 
være mand, over 30 
år og have egen hus-
holdning.

•  Valgretsreglerne 
ekskluderede fem 
grupper fra poli-
tisk indflydelse og 
medbestemmelse, 
disse grupper fik 
betegnelsen de fem 
f´er: Fruentimmere, 
folkehold, fattigfolk, 
forbrydere og fjolser 
- eller på nudansk: 
Kvinder, tjeneste-
folk, socialt udsatte, 
kriminelle og udvik-
lingshæmmede. 

Kvindernes

stemmeret
•  I 1915 fik kvinderne 

stemmeret til folke-
ting og landsting i 
Rigsdagen på lige fod 
med mænd. Grup-
pen af fattige mænd 
og socialt udsatte 
mænd, som ikke op-
nåede stemmeret 
i 1849, fik nu også 
stemmeret. 

•  Kampen for stemme-
ret til kvinder havde 
været længe under-
vejs. Venstre var for, 
mens Højre var imod. 
Kvinder begyndte 
selv at engagere sig 
i kampen for stem-
meret, og i 1871 blev 
Dansk Kvindesam-
fund stiftet som den 
første kvindesags-
forening, og senere 
fulgte en række rene 
valgretsforeninger.

•  Ved Folketingsvalget 
i 1918 var stemme-
procenten blandt 
kvinder 67,6 procent 
mod mændenes 84 
procent. Ud af 402 
kandidater var 41 
kvinder, og fire kvin-
der blev valgt ind. 

•  Den socialdemokra-
tiske Nina Bang blev 
den første kvindelige 
minister i verdens- 
historien, da Stau-
ning udnævnte hen-
de til undervisnings-
minister i 1924.
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Den 5. juni 1915 arrangerede Dansk Kvin-
desamfund et valgretstog for at markere 
kvindernes nyerhvervede stemmeret. Cirka 
12.000 kvinder gik gennem København med 
Amalienborg som endestation. Forrest gik 
unge, hvidklædte kvinder, og bag dem gik 
kvindesamfundets pionerskikkelser i sorte sil-
kekjoler. 
 (Foto: Holger Damgaard, Polfoto)

Da kvinder og fattigfolk   fik stemmeret
Landsforbundet for Kvinders Valgret, 
der kom til at omfatte 160 lokalafde-
linger rundt om i landet.

Men det var ikke alle kvinder, der 
kunne se fornuften i, at deres køns-
fæller fik stemmeret, oplyser Pia Fris 
Laneth:

- Borgerskabets kvinder brød sig ik-
ke om, at deres tjenestepiger fik ret 
til at stemme, og mange ugifte selver-
hvervende kvinder mente, at de selv 
skulle have ret til at stemme, mens 
deres gifte medsøstre kunne nøjes 
med at stemme via deres mand.

En evig kamp
Det må være vanskeligt for nutidens 
unge kvinder at forestille sig, hvor-
dan det var at være en af kvinderne, 
der gik i procession gennem Køben-
havns gader på vej til Amalienborg 
for at hylde valgretten den junidag 
i 1915. Her 100 år senere har dansk 
politik udviklet sig fra at være totalt 
mandsdomineret til, at kvinder er le-
dere af politiske partier, og den dan-
ske statsminister er for første gang 
en kvinde. Men det er stadig svært 
for kvinder at forstå hinanden på 
tværs af klasseskel, mener Pia Fris La-
neth:

- Den måde, velstillede familier 
har au pair-pige på i dag, svarer me-
get godt til den måde, man behand-
lede tjenestepigerne på i slutningen 
af 1800-tallet. Man kan godt undre sig 
over, at nogle kvinder føler, at de har 

ret til at ansætte en lavtlønnet hus-
hjælp under elendige arbejdsvilkår, 
mens de selv får en høj uddannelse 
og stiler efter et vellønnet job, siger 
Pia Fris Laneth.

Højtuddannede kvinder kan da 
heller ikke tage for givet, at kvinder 
med lav uddannelse skal interessere 
sig for, at der kun er 11 procent kvin-
der i de børsnoterede selskabers be-
styrelser, mener hun:

- Det er ikke et problem, de kan re-
latere til. De har deres egne proble-

mer at slås med, siger hun.
Kønsforsker Anette Borchorst hå-

ber, at de mange arrangementer, der 
vil være rundt om i landet i forbin-
delse med 100 året for kvinders og 
mange mænds valgret, kan minde os 
om, at demokrati og ligestilling ikke 
er noget, vi kan tage for givet:

- Det har været en lang, sej kamp, 
og når det gælder ligestilling, er den 
langt fra slut endnu, siger Anette 
Borchorst.  Sonja Sabinsky,

 Dagbladenes Bureau

RESÜMEE
In diesem Jahr ist es 100 Jahre her, 
dass Frauen vollwertige Bürger 
wurden und auch bei Folketings- 
und Landstings-Wahlen ihre Stim-
me abgeben durften. Das muss ge-
feiert werden. Kultureinrichtun-
gen im ganzen Land bereiten sich 
derzeit darauf vor und werden im 
Frühjahr und das ganze Jahr über 
viele verschiedene Veranstaltun-
gen organisieren. 

Anette Borchorts, Geschlechter-
forscherin und Professorin der Po-
litikwissenschaften an der Aalborg 
Universitet, ist eine der Frontfigu-
ren bei den Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Jubiläum des Stimm-
rechts für Frauen. Sie bezeichnet 
das Grundgesetz vom 5. Juni 1915 
als »den wirklichen Durchbruch 
der bürgerlichen Demokratie«. Da-
bei betont sie, dass es nicht von al-
leine dazu kam.

Mit einer ganzen Reihe von Ver-
anstaltungen, die über das ganze 
Jahr verteilt sind, wird das 100-jäh-
rige Jubiläum des Grundgesetzes 
in Dänemark gefeiert. 

 
Der blev kæmpet, arbejdet og agiteret for at få ad-
gang til stemmeurnerne, og heldigvis var der også 
nogle mænd, som forstod, at uden  kvinderne var 
demokratiets fundamentet ikke godt nok. 

Anette Borchorst, 
kønsforsker ved 

Aalborg Universitet

“  

Stigende vandstande 
forårsaget af menne-
skeskabt forurening vil 
sende flere og flere på 
flugt fra katastrofer.

KLIMAKonFeRence

oslo. Regeringer verden over bør 
rette fokus mod voksende folkevan-
dring forårsaget af klimaforandrin-
ger, lyder det fra eksperter under en 
klimakonference i oslo torsdag.

eksperterne henviser til beviser 
på, at ekstremt vejr og naturkatastro-
fer tvinger langt flere mennesker fra 
hus og hjem end krige og konflikter.

en fremskrivning af stigende vand-
stande, hedebølger, oversvømmelser 
og tørke forbundet til global opvarm-
ning peger på, at millioner af menne-
sker vil tvinges til at flytte - og nogle 
af dem vil aldrig kunne vende hjem 
igen.

- naturkatastrofer vil drive tre til ti 
gange flere mennesker på flugt end 
alle verdens konflikter og krige, siger 
Jan egeland, som er chef for norsk 
Flygtningeråds center IDMc for for-
drevne i Geneve.

opgørelser viser, at 22 millioner 
mennesker var fordrevet på grund 
af ekstremt vejr i 2013, hvor tyfonen 
Haiyan på Filippinerne var det vær-
ste enkelttilfælde.

I alt var den klimaskabte folkevan-
dring i det år tre gange så stor som 
antallet af folk på flugt fra konflikter 
og krige.

I starten af 1970ere lå det samlede 
antal af folk på flugt fra vejrskabte 
katastrofer på blot ti millioner. Tal-
let omfatter også jordskælv og tsuna-

mier, som ikke er udløst af vejrfæno-
mener.

Fns særlige rapportør om internt 
fordrevnes menneskerettigheder, 
chaloka Beyani, opfordrer verdens 
regeringer til at forberede sig på vok-
sende flygtningestrømme.

- I fremtiden kommer vi til at se 
flere planlagte flytninger af folk, som 
er udsat for jævnlig risiko, siger ege-
land.

Stigende 
vandstand

At vandet i havene er steget med 19 
centimeter siden 1900, blandt andet 
på grund af smeltende is, har med-
ført kraftigere storme i mange kyst-
områder ifølge Fns klimapanel.

Panelet skønner, at vandet stiger 
med yderligere 26-82 centimeter 
mod slutningen af 21. århundrede, 
blandt andet forårsaget af brugen af 
fossile brændstoffer.  /ritzau/Reuters

Eksperter advarer: 
Klimaforandringer 
øger folkevandring

 
I fremtiden kommer vi 
til at se flere planlagte 
flytninger af folk, som er 
udsat for jævnlig risiko.

Jan Egeland, 
chef for Norsk Flygtningeråds 

center

“  

Fremover vil udenland-
ske diplomater få til-
sendt girokort som alle 
andre, hvis de kører for 
hurtigt.

FæRDSeLSLoV

København. Udenlandske diploma-
ter, der træder for hårdt på speede-
ren på de danske veje, vil fremover 
få tilsendt bøder på lige fod med alle 
andre borgere.

Det oplyser Udenrigsministeriet i 
et svar til Folketinget.

Gennem de seneste år har uden-
landske diplomater tilsammen over-
trådt hastighedsgrænserne flere hun-
drede gange - 123 gange i 2012 og 104 
gange året efter.

Men på grund af den såkaldte Wie-
nerkonvention har diplomater im-
munitet, der blandt andet beskytter 
dem mod rent faktisk at betale for 
den brøde, de måtte begå.

Derfor har man ikke tidligere 
sendt girokort ud til diplomaterne, 
men blot orienteret dem om, at de 
har forbrudt sig mod færdselsloven.

Men på grund af en - i anden sam-
menhæng - omdiskuteret lovæn-
dring, der fremover automatisk sen-
der fartbøder til bilens ejer, så vil 
også diplomater fremover få tilsendt 

girokort, skriver Udenrigsministeriet 
i svaret.

Protokolchef i Udenrigsministeriet 
Marie-Louise overvad uddyber:

- Den automatiske fartkontrol foto-
graferer jo alt, og det nye er så, at der 
automatisk bliver sendt et girokort 
ud til ejeren af bilen, og altså også til 
diplomaterne. Det sker ikke i dag, si-
ger hun.

- Ifølge Wienerkonventionen skal 
man som diplomat respektere den 
nationale lovgivning, og derfor har vi 
også en forventning om, at man be-
taler sine bøder, siger Marie-Louise 
overvad.

Ingen tvang om
indbetaling

Hun understreger, at diplomaterne 
stadig kan vælge at se bort fra giro-
kortet, men det er alligevel ministe-
riets forventning, at det vil få en be-
tydning, at man nu konkret får reg-
ningen tilsendt.

- Vi kan ikke gennemtvinge en be-
taling over for en diplomat. Men vi 
regner med, at den omstændighed, 
at der kommer et girokort automa-
tisk ind ad døren, vil inspirere folk 
til i øget omfang at betale deres bø-
der, siger hun.

Ifølge svaret til Folketinget vil de 
nye regler træde i kraft »om kort tid«. 
Forventningen er, at det kan ske i lø-
bet af næste måned.  /ritzau/

Nu får fartglade 
diplomater tilsendt bøder
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Denne computeranimation viser Nasa-teleskopet Kepler. Det er det, der netop har fundet en planet, der minder om Jorden. Den ligger 470 lysår væk.  (Foto: AP Photo, Nasa)

Nasa-teleskopet Kepler 
har fundet en planet 
470 lysår væk, som min-
der om Jorden. Dens 
lille størrelse og afstand 
til sin sol giver håb om 
liv i rummet.

RumfaRt

Seattle. En gruppe astronomer fra 
det amerikanske Harvard-Smithso-
nian Center for Astrofysik har an-
nonceret, at der er fundet otte nye 
beboelige planeter, hvor især én er 
meget lig vores egen planet.

Planeten, der bliver kaldt Kepler-
438b, er 12 procent større end Jorden 
i diameter, og det tager den 35,2 dage 
at nå rundt om sin sol.

Kepler-438b's lille størrelse gør det 
sandsynligt, at den har en jordover-
flade, mens afstanden til dens stjerne 
gør, at den befinder sig i en beboelig 
zone, hvor temperaturen minder om 
Jordens.

En overflade bestående af fast jord 
og vand er de vigtigste faktorer, som 
forskerne kigger efter, når de leder 
efter liv på andre planeter.

Fordi planeten kun er 12 procent 
større end Jorden, er chancen for, at 
der er fast jord omkring 70 procent, 
siger forskerne.

Planeten er fundet af Nasas Kepler-
teleskop, der har undersøgt 150.000 
stjerners planeter uden for vores sol-
system siden 2009.

I alt har Kepler fundet 4175 plane-
ter, hvoraf forskere har verificeret 
1004 af dem. Men Ib Lundgaard Ras-
mussen, seniorrådgiver ved Institut 
for rumforskning og rumteknologi 
ved Danmarks Tekniske Universitet, 
mener, at der kan være langt flere.

- Mellem ti procent og en promil-
le af stjernerne har beboelige plane-
ter. Hvis det er ti procent, så er det ti 
milliarder planeter, og hvis det er en 
promille så er det 100 millioner. Så 
der er stadig mange muligheder i ga-
laksen, siger han.

Men ligesom de andre beboelige 
planeter, der er blevet fundet, så be-
finder Kepler-438b sig så langt væk, 
at det kan være svært at finde ud af, 
om der er liv på planeten.

Helt præcist befinder Kepler-438b 
sig 470 lysår væk.

- Det ville være interessant, hvis 
man kunne finde en planet i en over-
kommelig afstand. Man kunne for-
stille sig, at vi på et tidspunkt kan 
sende ekspeditioner ud til planter, 
der ligger få lysår ude - altså til de 
nærmeste stjerner, siger seniorrådgi-
veren.

50 års rejse
Han forklarer, at der er fire lysår til 
det nærmeste solsystem, Alpha Cen-
tauri, og det vil tage cirka 50 år at nå 

derud.
Det er dog ikke 100 procent sik-

kert, at de planeter, der er blevet 
fundet, virkelig er beboelige, siger 
astronom David Kipping fra Harvard-
Smithsonian Center for Astrofysik.

- Alt, vi kan sige, er, at de er loven-
de kandidater, siger han.

Astronomerne venter nu på nye te-
leskoper, der kan hjælpe dem med 
at undersøge planeternes atmosfære 
for tegn på liv. De er ved at blive byg-
get i Chiles ørken.

- Man vil nok kigge efter et ozon-
lag, som forudsætter, at der er mindst 

en procent fri ilt i atmosfæren, som 
bakterielt liv kan producere, forkla-
rer Ib Lundgaard Rasmussen.

 Amina Dione,
 Ritzau

Nasa er tæt på Jordens tvilling
Krav til 
beboelig planet
•  Planeten skal nogen-

lunde være på størrelse 
med Jorden. 

•  Planeten skal være i 
kredsløb om en stjerne, 
der svarer til vores sol. 

•  Afstanden til solen 
skal være den rette, så 
planeten hverken er for 
varm eller for kold. 

•  Der skal være vand til 
stede, da vand giver 
mulighed for liv. 

Kilde: Ib Lundgaard 
Rasmussen

RESÜMEE
Ein Zwilling der Erde
Eine Gruppe von Astronomen des amerikanischen Harvard-Smith-soni-
on Centers für Astrophysik hat mitgeteilt, dass sie acht neue bewohn-
bare Planeten gefunden haben, von denen einer unserer Erde sehr äh-
nelt. 

Der Planet wird Kepler-438b genannt und sein Durchmesser ist um 12 
Prozent größer als der der Erde. Der Planet braucht 35,2 Tage, um seine 
Sonne zu umrunden. 
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Løsninger på sidste uges opgaver

Ugens vinder
Flensborg. Denne uges vinder er:

Kirsten Sig Bethge, Flensborg. 
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Tolkene er truet på 
livet i Afghanistan, 
og de bør gives 
opholdstilladelse, 
mener oppositions-
partier i Norge.

POLITIK

Oslo. De norske oppositions-
partier kræver, at afghanske 
tolke, som hjalp de norske 
styrker i Afghanistan under 
krigen mod Taliban, skal ha-
ve opholdstilladelse.

Flere af tolkene er blevet 
truet på livet af Taliban, lyder 
det.

- Det haster meget at få 
dem hertil, for situationen 
for dem er dramatisk forvær-
ret. De har stået side om side 
med Norge i kampen mod Ta-
liban, og nu er de i ekstrem 
fare, siger Kristelig Folkepar-
tis (KrF) leder, Dag Hareide, 
til NRK.

KrF-lederen stoler ikke på 
vurderingen i det norske ju-
stitsministerium, som har 
været i Afghanistan for at ta-

le med tolkene og siden givet 
dem afslag på ansøgninger 
om opholdstilladelse.

- Andre Nato-lande har 
handlet anderledes. Italien 
har senest sagt, at 122 tolke, 
som har arbejdet for dem, al-
le skal have ophold i Italien. 
Når vi nu hører direkte fra 
forsvaret, hvor kritisk situa-
tionen er, så mener jeg, at de 
må få en ny behandling, siger 
Dag Hareide.

Kommandørkaptajn Jon 
Ivar Kjelling fra det norske 
søværns elitestyrker siger, at 
Norge har et stort moralsk 
ansvar for tolkene og alt per-
sonale, som forsvaret bruger i 
operationer ude i verden.

Onsdag venter en udvalgs-
høring i Stortinget om at be-
skytte tolkene fra Afghani-
stan.

26 af cirka 50 afghanske 
tolke fra krigen har ikke op-
holdstilladelse i Norge.

Også i Danmark har af-
ghanske tolke, som har hjul-
pet danske styrker og været 
ansat i forsvaret, fået afslag 
på ophold trods en politisk af-
tale om at beskytte dem.

 NTB

Norsk krav om 
asyl til tolke
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Ekslusives Moderne 3 Zi. -Woh-
nung mit 120 m2 Marienhölzung-
sweg, auf 2 Etagen. Grosses 
Wohnzimmer mit Terrasse, Bad/
WC, Gäste-WC, Büro/Kinderzim-
mer.  Kaltmiete Euro 950,- Neben-
kosten Euro 290,- Tiefgarageplatz 
Euro 40,- .

Tel: 0049 461 160 7847

  Boligmarked Ferienhäuser
in Norwegen

www.borks.de
Tel. 0 20 41 / 77 83 56

Ferienhäuser in Dänemark und 
Schweden www.holiday-agentur.de

Ferielejlighed i Slesvig by:
0049 (0)4621 200700

www.slesvighus.dk

Studenten/WE-Fahrer: 
2-Zimmer-Appartement, voll möbl. 
top-ausgestattet, Pantryküche, 
DU/WC, 2 Betten inkl. Wäsche ab 
15.01.2015 zu vermieten. 2 Pers. 
Miete inkl. NK 500,-Euro/Monat. 

Tel. 0461-4700436

IMMOBILIEN

Kaufmann sucht Einzelh.-Geschäfte, gerne
vermietet, Kaufpreis bis e 1.000.000,–

in
fo

@
st

o
eb

en
.d

e

kostenfrei 0800 7863236
Abteilung Verkauf:

IMMOBILIEN

kostenfrei 0800 7863236

Wir übernehmen Ihre
Haus- &WEG-vErWaltunG
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info@stoeben.de

Bei der Gemeinde Harrislee, Kreis Schleswig-Flensburg, sind 
folgende Stellen zu besetzen:
•  zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
 bzw. Schwimmmeistergehilfe/in
 für die Kleinschwimmhalle Harrislee. Es handelt sich 

um eine zunächst für 2 Jahre befristete Teilzeitstelle (10,0 
Wochenstunden). Die Vergütung erfolgt nach Entgelt-
gruppe 5 TVöD.

•  zum 1. April 2015 
 1 staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
   für den Bereich der betreuten Grundschule. Es handelt 

sich um eine zunächst bis zum 31. Juli 2017 befristete 
Teilzeitstelle (16 Wochenstunden). Die Vergütung erfolgt 
nach EG S 6 TVöD.

•  zum 1. April 2015 
 2 Hausmeister/innen
 für das Schul- und Sportzentrum. Es handelt sich um 

eine unbefristete Vollzeitstelle (39,0 Wochenstunden) so-
wie eine unbefristete Teilzeitstelle (30,0 Wochenstunden). 
Die Vergütung für beide Stellen erfolgt nach Entgeltgruppe 
4 TVöD. 

Bewerbungsschluss für alle Stellen ist Mittwoch, 28. Janu-
ar 2015. Der vollständige Text der Stellenausschreibungen ist 
abrufbar unter www.harrislee.de/stellenangebote.

Gemeinde Harrislee
Der Bürgermeister

Stillinger

2. Standbein für Steuerfachleute
09632/9229120 Mo-Fr 8-18h

www.steuerverbund.de

Kære Anneliese Bichel 
i Slesvig vores uforglemmelige 

ven og gode fhv. nabo 
i årtier på Lollfod 69

Tillykke med din 

95 års fødselsdag på søndag 
og på gensyn snart

Hjertelig hilsen
Ingrid Thomsen 

& 
Bernd Bossemeier

Familie

Jürgen Matthes
Schülersprachreisen

nach England seit über 30 Jahren
Prospekt und DVD kostenlos unter
04821-680222 · www.matthes.de

Undervisning

Kontaktannoncer

Karin, 72, Witwe, Hausfrau, liebe-

voll, natürlich, nicht ortsgebunden, mit
PKW, unkompliziert, warmherzig, sucht
netten Lebenspartner bis Anf. 80. Tel.

04721/46886 v. 10 - 20 Uhr, auch Sa./

So. Partner-& Seniorenkreis Lackmann

Charm. Witwer i. d. 70ern, selbst.

Kaufmann, Kavalier, rüstig, vielstg. in-
teressiert, PKW, unabhängig u. unge-
bunden, sucht liebevolle Partnerin. Tel.
04721/46886 v. 10 - 20 Uhr, auch Sa./

So. Partner-& Seniorenkreis Lackmann

:Theater Flensburg
Sa. 10.01. | 16.00 | Kl. Bühne

HÄNSEL UND GRETEL 
Märchen mit Musik von E. Humperdinck

So. 11.01. | 11.15 | Gr. Haus

2. MEISTERKONZERT  
Verein der Musikfreunde  
Werke von Mahler, Mozart, Tanejew

Di. 13.01. | 19.30 | Gr. Haus

VON MÄUSEN UND MENSCHEN  
Schauspiel nach John Steinbeck

Mi. 14.01. | 18.00 | Kl. Bühne

REIGEN   
Schauspiel nach Arthur Schnitzler

19.30 / Deutsches Haus  
18.45 Werkeinführung   
4. SINFONIEKONZERT - Französisches 
Haydn, Enescu, Franck, Ravel

Do. 15.01. | 19.30 | Gr. Haus

LUCIA DI LAMERMOOR  
Oper von Gaetano Donizetti

Fr. 16.01. | 19.30 | Kl. Bühne

ELTERNABEND  
Musical von Thomas Zaufke und Peter Lund

So. 18.01. | 16.00 | Gr. Haus

GISELLE   
Ballett mit Musik von Adolphe Adam u.a.

Tickets : 0461-23388
www.sh-landestheater.de

Arrangementer

Hvem har en tørretumbler til 
salg? Det skal gerne være med 
aftræk og i god tilstand og alt bør 
virker som det skal.

Ring på 04634-9175

Gut erhaltener Abluft-Wäsche-
trockner zu kaufen gesucht.

Bitte melden unter:
Telefon 04634-9175

SAMSUNG GALAXY NOTE 2 GT-
N7105 Handy m. LTE (Neukauf 
01/2013) mit 2 Ladestationen, ori-
ginal SAMSUNG Rückseite, ein-
wandfreies Flip Cover, Kopfhörer, 
Original Verpackung, Kopie vom 
Kassenbon. Top Zustand, Euro 
275. Tel. 015140704444

Suchen Haushaltshilfe.
3 Std. wöchentlich für Haus in 
Harrislee. Minijob mit bezahltem 
Urlaub.

Mobil: 0177/2563768

Vi søger rengøringshjælp til hus 
i Harreslev, 3 ugentlige timer.
Minijob med betalt ferie

Mobil: 0177/2563768

Ting & Sager

Med en del af oplaget
følger et bilag fra

NETTO
i Padborg

REDAKTION
Hovedredaktionen (red@fla.de)  
Sekretariat, chefred., Else Povlsen (ep@fla.de) ........................................ 0461 - 50 45 100
Fax: ........................................................................................................ 0461 - 50 45 140

Redaktions-sekretariat (red-sekr@fla.de)
Jan Christensen (jc@fla.de) ..................................................................... 0461 - 50 45 103
Ole Sørensen (os@fla.de) ........................................................................ 0461 - 50 45 104
Lars Geerdes (lg@fla.de) ......................................................................... 0461 - 50 45 105
Volker Metzger (vm@fla.de) ................................................................... 0461 - 50 45 143

Online
Tobias Dinnesen (td@fla.de) ................................................................... 0461 - 50 45 400
Mette Munk Nielsen (mmn@fla.de) ........................................................ 0461 - 50 45 400
Trine Flamming (tf@fla.de) ......................................................................0461 - 50 45 111

Politik (politik@fla.de)
Raning Krueger (rk@fla.de)......................................................................0461 - 50 45 110

Sønderjylland (soenderjylland@fla.de)
Christian Granhøj Skouboe (cs@fla.de)  .................................................. 0461 - 50 45 123

Kultur (kultur@fla.de)
Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de) .....................................................0461 - 50 45 116

Debat og Kronik (debat@fla.de) (kronik@fla.de)
Jørgen Møllekær (jm@fla.de) ..................................................................0461 - 50 45 101

Sport (sport@fla.de)
Ruwen Möller (rm@fla.de) .......................................................................0461 - 50 45 126
Marc Reese (mr@fla.de) ...........................................................................0461 - 50 45 127
Thomas Bleicher (tbl@fla.de) ...................................................................0461 - 50 45 128
Helmut Handke (hh@fla.de) ................................................................... 0461 - 50 45 128
Grit Jurack (grit@fla.de) .......................................................................... 0461 - 50 45 130

zejt-ung-redaktionen (zejt-ung@fla.de)
Ina Grønvig (ina@fla.de) ......................................................................... 0461 - 50 45 401
Lise Bæksgaard Christoffersen, (lb@fla.de) ............................................. 0461 - 50 45 402

Sydslesvig (sydslesvig@fla.de)
Mads Bruhn (mb@fla.de) .........................................................................0461 - 50 45 115
Trine Flamming (tf@fla.de) ......................................................................0461 - 50 45 121
Jens Nygaard (jn@fla.de) .........................................................................0461 - 50 45 111

Særsider 
May-Britt Petersen (mpe@fla.de) ............................................................ 0461 - 50 45 403

Flensborg og omegn
Tysk-sproget: (flensburg@fla.de)
Uwe Sprenger (us@fla.de) .......................................................................0461 - 50 45 114
Lennart Adam (la@fla.de) ........................................................................0461 - 50 45 119
Dansk-sproget: (flensborg@fla.de)
Tilla Rebsdorf (tr@fla.de) .........................................................................0461 - 50 45 112
Dirk Thöming (dt@fla.de) ........................................................................0461 - 50 45 113
Abonnement/service (abo@fla.de)
Wolfgang Schmall (ws@fla.de) ............................................................... 0461 - 50 45 201
Schiffbrückstr. 8, 24937 Flensburg

Slesvig (slesvig@fla.de)
Anker Simonsen (as@fla.de) ..................................................................... 04621 - 2 82 92
Mobiltelefon, Anker Simonsen  ....................................................................0174-1981317
Holger Johannsen (hj@fla.de) ..................................................................0461 - 50 45 129
Mobiltelefon, Holger Johannsen ............................................................... 0174 - 1981316
Rasmus Meyer (ram@fla.de) ................................................................... 0461 - 50 45 134
Mobiltelefon, Rasmus Meyer ...................................................................  0174 - 1981 336
Fax via centralfax i Flensborg: ................................................................. 0461 - 50 45 229
Lollfuß 89, 24837 Schleswig

Husum (husum@fla.de)
Fax via centralfax i Flensborg: ................................................................. 0461 - 50 45 228
Neustadt 95, 25813 Husum

Nibøl (niboel@fla.de)
Holger Johannsen (hj@fla.de) ...................................................................... 04661 - 59 04
Mobiltelefon, Holger Johannsen ............................................................... 0174 - 1981316
Fax via centralfax i Flensborg: ................................................................. 0461 - 50 45 230
Lorenz-Jannsen Str. 1, 25899 Niebüll
Vagthavende fotograf .............................................................................0461 - 50 45 120

Flensborg Avis i undervisningen
Daniel Dürkop (dd@fla.de) ......................................................................0461 - 50 45 122
Mobiltelefon, Daniel Dürkop ..................................................................... 0174 - 1981315
Georg Buhl (gb@fla.de) ...........................................................................0461 - 50 45 117
Hansjürgen Boel Stiller (hbs@fla.de) ........................................................0461 - 50 45 118

ADMINISTRATION (administration@fla.de)
Økonomidirektør
Thorsten Kjärsgaard (tk@fla.de) ............................................................. 0461 - 50 45 240

Forretningsannoncer Danmark (annoncer@fla.de)
Thomas Behrens (tb@fla.de) .......................................................... 0049 - 461 - 50 45 213

Forretningsannoncer/Geschäftsanzeigen (anzeigen@fla.de) 
Finn-Erik Schrödl (fes@fla.de) ................................................................. 0461 - 50 45 254
Fax: ........................................................................................................ 0461 - 50 45 203

Private annoncer/foreningsannoncer (annoncer@fla.de)
Susanne Weber (sw@fla.de) ....................................................................0461 - 50 45 210
Fax: ........................................................................................................ 0461 - 50 45 203

Annonce-særsider (saersider@fla.de)
Susanne Weber (sw@fla.de) ....................................................................0461 - 50 45 210

Abonnement (abo@fla.de)
Helle Paulsen (hp@fla.de) ....................................................................... 0461 - 50 45 200
Ann-Christin Christensen (acdc@fla.de) ..................................................0461 - 50 45 219
Wolfgang Schmall (ws@fla.de) ............................................................... 0461 - 50 45 201
Fax: .........................................................................................................0461 - 50 45 218

Tryksager (tryksager@fla.de)
Kaj Clausen (kc@fla.de) .......................................................................... 0461 - 50 45 208
Bodo Franz (bf@fla.de) ............................................................................0461 - 50 45 211
Fax-tryksager .......................................................................................... 0461 - 50 45 224

Bogholderi (bogholderi@fla.de)
Stephanie Reiser-Stürmann (srs@fla.de) .................................................. 0461 - 50 45 215
Ann-Kristin Paulsen (akp@fla.de) ........................................................... 0461 - 50 45 232

Marketing (marketing@fla.de)
Hansjürgen Boel Stiller (hbs@fla.de) ........................................................0461 - 50 45 118

Månedlig abonnementpris 18,00 euro (inkl. 7% MwSt.), i Danmark 447,00 kr. pr. kvartal. 
Udeboende unge under uddannelse halv pris. Afbestilling til en måneds udgang skal 
skriftligt ske senest den 5. i samme måned.

Bankforbindelser: 
TYSKLAND:
Union Bank 
IBAN DE20 2152 0100 0000 0126 70  
BIC UNBNDE21
DANMARK: 
Sydbank Padborg 1110050  (reg. 8065)
Danske Bank 9451277 (reg. 3409)

Telefon fra Danmark .......................................................................... 0049 - 461 - 50 45 0
Internetadresser: http://www.fla.de ·  Emailadresser: red@fla.de 

www.fla.dewww.fla.de

Kommen Sie zum
Blutspenden zu uns!
Wir sind für Sie da:

MO 10.00 - 15.00 Uhr
DI/DO 12.00 - 18.00 Uhr
MI (nur auf Bestellung)

FR 7.30 - 15.00 Uhr

Diako Flensburg
Marienhölzungsweg 2
Tel. 0461 / 812 1655

blutspende@diako.de

www.fla.dewww.fla.de

  Dødsfald
Flensburg: Manfred Neumann, 79 Jahre. Urnentrauerfeier 

am 14. Jan. um 13.30 Uhr in der Kirche zu Adelby.
Helmut Stährmann, 83 Jahre. Trauerfeier am 12. Jan. 
um 10.30 Uhr in der Kirche zu Adelby.

Rüde: Annita Vogt, geb. Truelsen, 84 Jahre. Beerdigung am 
12. Jan. um 13.30 Uhr von der St.-Laurentius-Kirche in 
Satrup aus.

Ausacker: Käthe Meyer:, geb. Richter, 92 Jahre. Beerdigung 
am 10. Jan. um 11.00 Uhr von der St.-Vincentius-Kirche 
zu Husby aus.

Schleswig: Felizitas Marquardt, 90 Jahre. Beerdigung am 
14. Jan. um 12.00 Uhr von der Auferstehungskirche (Hu-
sumer Straße) aus.

Margarethenberg: Johann I. Johannsen, 75 Jahre. Urnen-
trauerfeier am 16. Jan. um 13.30 Uhr in der Bordelumer 
Kirche.

Behrendorf: Therese Hinrichsen,  geb. Thomsen, 61 Jahre. 
Trauerfeier am 13. Jan. um 13.30 Uhr in der St.-Christo-
phorus-Kirche zu Viöl.

Immenstedt: Erika Carstensen, geb. Thomsen, 68 Jahre. Be-
erdigung am 14. Jan. um 13.30 Uhr von der St.-Sebastian- 
und St.-Fabian-Kirche zu Schwesing aus.

Utersum: Julius Georg Oelke, 68 Jahre. Beerdigung am 13. 
Jan. um 14.00 Uhr von der St.-Lauretii-Kirche zu Süde-
rende aus.

Haderslev: Herman Jørgensen. Begravelsen finder sted fra 
GI. Haderslev Kirke den 14. jan. kl. 12.30.

Gåsanger: Christa Toft, 73 år.  Bisættelsen finder sted fra 
Vodder Kirke den 14. jan. kl. 13.00.

Tønder: Hans Hansen, 72 år. Bisættelsen finder sted fra 
Tønder Kirkegårdskapel den 15. jan. kl. 11.00.

Gråsten: Lone Petersen, 48 år. Bisættelsen finder sted fra 
Bov Kirke den 13. jan. kl. 10.00.

Agerskov: Egon Petersen, 89 år. Bisættelsen finder sted fra 
Agerskov Kirke den 13. jan. kl. 13.30.

Arthrose? Das bedeutet immer 
Schmerzen, Einschränkungen 
und vielfache Sorgen, ganz 
gleich, wann und an welchen 
Gelenken sie auftritt. Was kann 
man selber tun? Kann man  
etwas für die Vorbeugung tun? 
Was sollten auch Eltern und 
Großeltern schon bei kleinen 
Kindern wissen und beachten? 
Bisher haben sich über zwei  
Millionen Arthrose-Patienten mit 
der dringenden Bitte um Hilfe  
an die Deutsche Arthrose-Hilfe 
gewandt und deren Ratgeber-
hefte angefordert. Diese „Arthro-
se-Info“-Hefte enthalten prakti-

sche, leicht anwendbare Tipps, 
die jeder kennen sollte. Die 
Deutsche Arthrose-Hilfe fördert 
zudem die Arthroseforschung 
mit zahlreichen Forschungs-
projekten an deutschen Uni-
versitätskliniken. Informationen 
über die Arbeit des Vereins  
und eine Sonderausgabe des 
„Arthrose-Info“ können kosten-
los angefordert werden unter:  
www.arthrose.de oder posta-
lisch unter: Deutsche Arthrose-
Hilfe e.V., Postfach 11 05 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte  
dann gerne eine 0,60-€-Brief-
marke für Rückporto beifügen).

Was tun gegen

ARTHROSE?

www.fla.de
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08.05 Morgenandagten på DR K
08.28 Dagens sang
08.30 DR Kirken
09.30 Robert Capa – I krig og kærlighed
10.55 Pigen med paraplyerne
12.25 Vildt blod
14.10 De røde enge
15.35 Rejseholdet (1983) – Hr. Dorfmann
16.30 Danmark på film
17.10 Hvornår var det nu, det var?
18.10 Huset på Christianshavn
19.15 Før Søndagen
19.25 Dagens sang
19.30 P2 Prisen 2015
22.00 Shine
23.40 Dommeren
01.05 Værelse 304
02.35 Teen Spirit
03.25 Gæst hos Cindy Sherman
04.56 Dagens sang

06.30 Lucky Luke
06.55 Kika og Bob
07.10 Tintin
07.35 Adventure time
08.00 Big time rush
08.20 ICarly
08.45 Backstage
09.00 Lucky Luke og Dalton-brødrene
10.20 Nik & Jan
10.30 Lovens vogtere
10.50 Adventure time
11.10 Dragons
11.30 Braceface
11.55 Splint & Co
12.20 Historietimen – Mølleåen
12.40 Braceface
13.00 Lucky Luke
13.25 Tintin
13.50 Viggos Vlog
13.55 Mia og mig
14.15 Nik & Jan
14.25 Jans Ultraklub
14.45 Verdens bedste quiz
15.00 Den sande historie om den  

bestøvlede kat
16.15 Pingvinerne fra Madagascar
16.30 Ultra Galla
18.00 Backstage
18.15 Backstage
18.50 Ultra Galla VIP
19.05 Den barske klode
19.30 Pingvinerne fra Madagascar
20.05 Så er der tegnefilm
20.25 Nøddepatruljen
20.45 101 dalmatinere i levende live

06.05 Auf Streife
07.05 Auf Streife
10.05 In Gefahr – Ein verhängnisvoller  

Moment
11.05 In Gefahr – Ein verhängnisvoller  

Moment
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit  

– Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit  

– Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Harry Potter and the Half-Blood 

Prince
23.25 Sphere
02.05 ran Football – Die NFL Divisional 

Playoffs

11.05 Die Welt dreht sich verkehrt
12.30 Bilder aus Südtirol
13.00 ZIB
13.10 Notizen aus dem Ausland
13.15 On the road again
14.00 Kunst & Krempel
14.30 Der Große Himalaya Trail
15.15 Ländermagazin
15.45 Ein Wunderkind wird erwachsen
16.10 Ontario
16.30 Das hab ich von Papa gelernt
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Die Callcenter-Falle – Abzocke am 

Telefon
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Schwanensee
22.25 Rudolf Nurejew
23.10 Anke hat Zeit
00.40 Erbin mit Herz

12.55 Tilde og vennerne
13.05 Ramasjang Mysteriet
13.30 Skæg med bogstaver
13.55 Onkel Rejes Sørøvershow
14.20 Klassen
14.35 Ude på noget
15.00 Minisekterne
15.05 Hjørne Bamse Bjørne
15.15 Abevej 64
15.25 Lille Nørd
15.55 Gæt med Emil
16.05 Dora udforskeren
16.30 Doktor McStuffins
16.55 Ada bader 2010
17.00 Der var engang ...
17.30 Sofus
17.45 Postmand Per
18.00 Babar
18.10 Brandmand Sam
18.20 Yakari
18.35 Hvem er skurken?
18.50 Junglebogen
19.00 Tree Fu Tom
19.20 Masha og bjørnen
19.30 Lillefinger – Dragen
19.35 Tinga Tinga fabler
19.50 Små kartofler

07.40 Bonanza
12.05 Danielle Steel – Zoya
13.40 Wild at Heart
14.35 Lov og uorden
16.20 Wild at Heart
17.10 Små og store synder
19.05 Doc Martin
20.00 Revykavalkade 2014
20.45 Thomas Eje show
23.05 Riverdance – live fra Beijing
00.50 The Good Wife
01.40 Lov og uorden

06.05 Chuck
06.45 Chuck
07.40 Two and a Half Men
09.05 The Big Bang Theory
10.25 How I Met Your Mother
11.50 Family Guy
12.20 Futurama
12.45 The Simpsons
13.15 Malcolm in the Middle
14.15 Mike & Molly
15.10 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 NEWSTIME
18.10 The Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Schlag den Raab
00.15 The Darkest Hour
01.55 Zombies
03.35 Red Sands
05.00 Chuck
05.40 Malcolm in the Middle

10.15 Alpin Ski: Ski Alpin: FIS Weltcup 
2014/15 in Adelboden (SUI)

11.45 Biathlon: IBU Weltcup 2014/15 in 
Oberhof (Thüringen)

13.30 Skilanglauf: FIS Weltcup – Tour de 
Ski 2014/15 in Val di Fiemme (ITA)

14.00 Skispringen: FIS Weltcup 2014/15 in 
Tauplitz-Bad Mitterndorf (AUT)

16.00 Tennis: ATP World Tour 250 – Qatar 
Open in Doha

17.45 Skilanglauf: FIS Weltcup – Tour de Ski 
2014/15 in Val di Fiemme (ITA)

18.15 Darts: 38. BDO Profi-Weltmeister-
schaft 2015 in Frimley Green (ENG)

20.00 Rallye: Motorsport: 36. Rallye Dakar 
2015 in Südamerika

20.05 Darts: 38. BDO Profi-Weltmeister-
schaft 2015 in Frimley Green (ENG)

22.00 Skispringen: FIS Weltcup 2014/15 in 
Tauplitz-Bad Mitterndorf (AUT)

23.00 Rallye: Motorsport: 36. Rallye Dakar 
2015 in Südamerika

23.30 Biathlon: IBU Weltcup 2014/15 in 
Oberhof (Thüringen)

00.30 Rallye: Motorsport: 7. Langstrecken-
rallye Africa Eco Race 2015

05.10 Hvor ingen skulle tro, at nogen 
kunne bo

05.40 På tur i Norge: Svalbard
06.40 Hvalpekuller
07.10 Ækvator rundt
08.05 Ækvator rundt
09.00 Sandheden om motion
09.50 Sportsrevyen 2014
10.50 En ny begyndelse
11.35 Downton Abbey
12.40 OBS
12.45 Rigtige Mænd
13.15 Kære nabo – gør bras til bolig 

- Lyngby
14.00 Til arven os skiller
14.50 Arvingerne II
15.50 Shall We Dance?

Advokaten John har det godt med en dej-
lig kone og en sød datter, men alligevel 
er det som om, der mangler noget i hans 
liv. En aften ser han fra toget en smuk 
kvinde i et vindue, ubevægelig og med et 
sørgmodigt udtryk. Et par aftener stiger 
han af, og snart er han optaget af at lære 
ballroom-dans, for kvinden er danselæ-
rer. Gradvis opdager John en helt ny ver-
den, der kommer til at ændre hans liv.

17.30 X Factor
18.30 TV-avisen

06.00 Bernard
06.03 Bernard
06.06 Bernard
06.10 Mouk
06.20 Den tasmanske djævel
06.45 Scooby-Doo! Mystery  

Incorporated
07.05 Chima
07.30 Turtles
08.00 Go' morgen Danmark
12.00 Nyhederne
12.10 Hvem vil være millionær?
12.55 Kurs mod fjerne kyster  

– Mikkel ser tilbage
Tag med Mikkel Beha Erichsen, når han 
viser de største øjeblikke fra første sæson 
af ’Kurs mod fjerne kyster’ – både dem, 
du har set, og optagelser, der aldrig har 
været vist før. 

13.55 Årgang 0
14.40 Årgang 0
15.30 Årgang 0
16.20 Årgang 0
17.05 Da paradis forsvandt – 10 år efter 

tsunamien
18.00 Nyhederne og Sporten
18.12 Nyheder fra TV SYD
18.20 Vejret
18.25 Razzia – SKAT rykker ud

08.00 DR2 Morgen
08.30 På sporet af maden
08.55 På sporet af maden
09.20 På sporet af maden
09.40 Cool it
11.05 Den vilde monsun
11.55 Kampen, kirken og den farlige abort

I Nicaragua er den katolske kirke fana-
tisk pro life. Alligevel er den hvert år 
med til at sende et ukendt antal gravide 
kvinder i døden. Forud for præsidentval-
get i 2006 indgik den tidligere sociali-
stiske revolutionsleder Daniel Ortega et 
samarbejde med kirken for at sikre stem-
mer blandt landets stærkt troende.  

12.45 Sex, Gud og pigerne
13.45 Kemiske våben: Made in Europe
14.35 Tæt på delfinerne
15.25 Tæt på delfinerne
16.15 60'ernes vilde delfineksperiment
17.10 Airport '77

Mangemillionæren Philip Stevens invite-
rer venner og forretningsforbindelser på 
en uforglemmelig tur med sit nye privat-
fly. Ud over kunstkritikere, rigmænd og 
andre kendisser medbringer det luksuri-
øse fly en udsøgt kunstsamling og nogle 
uindbudte passagerer, der vil kapre flyet, 
mens en storm trækker op.

07.00 Morgengymnastikken:  
Simone – Dans

11.15 30 Rock
11.35 30 Rock
11.55 30 Rock
12.15 DR3 Dok: Internettets vidunderdreng
14.05 Hvem f..... er Ellie?
14.30 PerkerDansk – Kærlighed og sex
15.05 Dræb din livret
15.35 Langt Ude: Hobby
16.05 Unstoppable
17.40 Ice Road Truckers VII
18.20 Rig, rigere, russer

Velkommen til Moskva i London. Det 
anslås, at der bor omkring 300.000 rus-
sere i London. Nogle af dem er så rige, at 
diamanter, pelse og privatfly er hverdags-
kost. Her følger vi en gruppe forskellige 
russere, der har bosat sig i London, for 
at udleve deres drømme. Mød bl.a. den 
ukrainske popstjerne Kamalyia, der er 
gift med milliardæren Zahoor, og vil 
forsøge at slå igennem med sin musik 
i Storbritannien og den homoseksuelle 
modefotograf Dmitry, der er flyttet til 
London, fordi han her ikke behøver at 
skjule sin seksualitet.

19.05 Alaskas dræberhaj
En gang om året finder et specielt na-
turfænomen sted i Alaska; tusindvis af 
glubende sultne stillehavssildehajer sæt-
ter kursen mod Prince William-sundet for 
at angribe de millioner af stillehavslaks, 
der er samlet for at gyde her. Stillehavs-
sildehajerne svømmer fra varme farvande 
til det iskolde Alaska, og på kun få uger 
spiser hajerne op mod 25 procent af alle 
laksene i Prince William-sundet. 

20.00 How "Jaws" Changed The World
"Dødens gab" blev en verdenssensation, 
men Steven Spielbergs succes skabte 
også panik, og hajer blev indbegrebet 
af ondskab. Det betød, at hajer blev 
nådesløst jagtet og slagtet. Men fascina-
tionen og frygten inspirerede også en 
ny generation til at lave banebrydende 
forskning i hajer. Programmet kigger 
nærmere på den effekt, filmen havde på 
omverdenen.

20.45 Sharknado 2
22.10 Dødens gab
00.15 Paranormal Activity
01.35 Mareridt på film

19.00 Husker du ...

20.00 DR2 Tema: På jagt efter
 dinosaurerne

I aften handler det om historiens stør-
ste og mest fascinerende dyr. I Sibirien 
udgravede man i 2013 en ualmindelig 
velholdt 40.000 år gammel uldhåret 
mammut. Nu forsøger to forsknings-
hold fra henholdsvis Sydkorea og USA 
at klone dette oldtidsdyr. Og så skal 
vi følge palæontologen Peter Larsen, 
der i 1990 fandt den mest komplette 
Tyrannosaurus Rex nogensinde. På det 
tidspunkt anede han ikke, at det ville 
resultere i en dramatisk kamp.

20.01 Sådan kloner man en mammut
20.55 Det store dinosaurfund
22.30 Deadline

Læs mere om aftenens program på 
www.facebook.com/DR2Deadline.

23.00 Mig og min depression
00.30 Med livet i hænderne
01.25 Drømme i København
02.35 Deadline Nat

19.00 Nyhederne
19.00 Nyhederne
19.19 Nyheder fra TV SYD

19.25 Håndbold: Danmark-Island (m), 
 direkte

Som den andensidste kamp inden det 
danske herrelandshold sætter sig på fly-
veren mod VM i Qatar 2015, skal de op 
imod Island til Totalkredit Cup.  Island 
skal også til VM, da de kom med på et 
wildcard, fordi Bahrain og De forenede 
arabiske emirater trak sig fra slutrun-
den. Begge hold vil gerne have et godt 
afsæt til VM, men mon ikke de danske 
VM og EM-sølvvindere på hjemmebane 
i Aalborg kan vinde over vikingerne fra 
vulkanøen?  Uanset hvad bliver det en 
kamp med masser af fysik og håndbold 
på et højt niveau.

20.10 Nyhederne
20.15 Håndbold: Danmark-Island (m)
21.15 Danmark har talent
22.25 Showtime
00.05 Basic Instinct 2
02.00 Black Dynamite
04.00 Nyhederne og Vejret

19.00 Det søde liv - medalje
19.05 Tæt på isbjørnene

Øen Svalbard ligger tæt på Nordpolen 
og er kendt for at huse flere isbjørne 
end mennesker. Ved hjælp af helt spe-
cielle kameraer kommer vi helt tæt på 
to isbjørne, der hver især dukker op af 
vinterhiet med deres unger, der er ble-
vet født i hiet og nu er ved at være klar 
til at komme ud i verden. 

20.00 Hvem var det nu, vi var
I 1991 er Anne Glad i Paris som au pair-
pige, og Niels Folmann skifter bleer 
med lækagebarrierer. Imens kører Kåre 
Quist rundt som annoncesælger i det 
midtjyske, og Louise Wolff ser tv fra 
morgen til aften. Der er tale om afte-
nens fire gæster, som skal quizze mod 
hinanden

21.00 Sport 2014
23.00 Kriminalinspektør Banks:  

Dobbeltliv
00.30 The Kid
02.10 For rigets sikkerhed
03.40 Water Rats
04.25 Water Rats
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RadioDagens tv-tip

05.03 Elvis: 1:2
06.03 Filmland
07.03 Radioklassikeren: Fyrværkeriets  

fascination
08.07 P1 Morgen
10.03 Bagklog på P1: Lykke Friis
12.00 Radioavisen
12.15 Ugens gæst
13.03 Mennesker og medier
14.03 Hjernekassen på P1
15.03 P1 Business
15.33 Feature: Flygtet fra Burma
16.03 Skønlitteratur på P1: Svensk poesi og 

et danmarksdigt
17.10 Orientering Weekend
18.03 Ugens gæst
18.48 Selvsving Classic
18.55 Danmark Kort
19.03 Videnskabens Verden: Fortidens liv 

genskabes i bakterier
20.03 Harddisken
21.03 Bagklog på P1: Lykke Friis
23.05 Orientering Weekend
23.55 Danmark Kort
00.05 Hjernekassen på P1
01.03 Eksistens: Tilbageblik - hvorfor kigge 

frem, når du kan kigge tilbage

05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.03 WeekendMorgen
09.03 Sporten
09.05 Mads & Monopolet
12.00 Nyheder
12.03 Sporten
12.05 Smag på P3
14.03 P3 med David Mandel
16.03 Rodeo
18.03 Sportsrevy 2014
21.03 Lågsus
00.05 Natradio

05.03 Grammofon
07.03 P2 Morgenmusik
08.07 Morgenandagten
08.25 P2 Morgenmusik
10.03 P2 Puls
12.00 Radioavisen
12.15 Værket
13.03 Grammofon
15.03 Bagscenen
16.30 Parnasset på P2
18.03 Bravo – med Lotte Heise
19.20 P2 Koncerten
22.00 Natsværmeren
00.05 Værket
00.50 Intermezzo (nat)
01.03 P2 Koncerten

05.00 Radioavisen
05.03 P4 Natradio
06.03 Morgenstund
07.03 P4 Morgen
10.03 Mig og Monica
12.00 Radioavisen
12.15 Danmark Direkte
12.30 P4 Syd Nyheder
12.32 Danmark Direkte
14.03 Det minder om lørdag 

- sætter gang i alt det, der minder dig om 
noget. Ting, lyde, ord, musik, modedil-
ler, navne og alt muligt andet, der giver 
associationer til oplevelser og følelser, 
du har haft, og situationer du har været 
i. For et halvt år siden – eller for 30 år 
siden. Hvad blev der af ..? Hvorfor kan 
man ikke længere få ..? Kan du huske 
dengang vi lyttede til ..? Vært René Sabro 
stiller spørgsmål, skaffer svar og mindes  
– sammen med lytterne.

16.03 Eldorado
17.10 Radiosporten
17.11 Eldorado
18.03 P4 Aften
19.03 Radiosporten
19.05 P4 Aften
22.03 Dansktimen
23.05 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

05.30 Durch die Wildnis – Transsilvanien
05.55 dasbloghaus.tv
06.20 dasbloghaus.tv
06.45 dasbloghaus.tv
07.10 Anna und die wilden Tiere
07.35 motzgurke.tv
08.00 Checker Can
08.25 neuneinhalb
08.35 Die Pfefferkörner
09.00 Die Pfefferkörner
09.30 Die Pfefferkörner
10.00 Tagesschau
10.03 tierisch gut!
10.45 Die gefährlichsten Schulwege  

der Welt
11.30 Kopfball
12.00 Tagesschau
12.05 Kritisch reisen
12.50 Tagesschau
13.00 Der kalte Himmel
14.30 Der kalte Himmel
16.00 W wie Wissen
16.30 Handball-Länderspiel

Moderation: Gerhard Delling 
Übertragung aus Mannheim

18.25 Die Mannschaft
Film von Martin Christ, Jens Gronheid 
und Ulrich Voigt

05.35 Die fantastische Welt von Gumball
05.45 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
06.10 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
06.35 pur+
07.00 Wickie und die starken Männer
07.10 Wickie und die starken Männer
07.25 Das Dschungelbuch
07.35 Das Dschungelbuch
07.45 Das Dschungelbuch
07.55 1, 2 oder 3

Quizzen & Wissen mit Elton
08.20 Bibi Blocksberg

Zeichentrickserie
08.45 Bibi Blocksberg

Zeichentrickserie
09.10 Bibi und Tina

Zeichentrickserie
09.35 Mia and me

Abenteuer in Centopia
10.00 Weltcup-Skispringen Damen

15.15 heute   (UT)
17.00 heute
17.05 Länderspiegel

mit Yve Fehring
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa

mit Barbara Hahlweg
18.35 hallo deutschland

06.00 Hablamos Espanol
06.30 Türkei – Land, Leute und  

Sprache
07.00 Die Sendung mit der Maus
07.30 Marga Engel koger over
09.00 Nordmagazin
09.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 buten un binnen | regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 Wir Europäer
12.15 Weltreisen
12.45 Norwegens schönste Straßen
13.30 Elefant, Tiger & Co
14.00 Klar zur Wende
14.45 NaturNah: Winter im Watt
15.15 Das große Wunschkonzert
16.45 Elvis und der Kommissar
17.35 Tim Mälzer kocht!
18.00 Nordtour

Das Strandcafé Utkiek in Ückeritz auf 
Usedom Die ”Nordtour” begibt sich auf 
Usedom auf eine Wanderung auf dem 
Streckelsberg, der direkt am Meer liegt, 
und kehrt in ein Ausflugscafé ein, das 
die Gewalt der See schon kennen gelernt 
hat.

18.45 DAS!
DAS! Gast: Robert Kreis, Entertainer

05.40 Betrugsfälle
06.10 Verdachtsfälle
07.10 Verdachtsfälle
08.15 Familien im Brennpunkt
09.15 YOLO
09.45 YOLO
10.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 Der Lehrer
13.35 Der Lehrer
14.35 Deutschland sucht den Superstar
16.35 Sofa Stars

’Sofa Stars’ zeigt den neuen, unterhaltsa-
men Blick auf Highlights des aktuellen 
RTL-Programms aus Sicht der Menschen, 
für die Fernsehen gemacht wird: der 
Zuschauer. 

17.45 Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow
Mit 'Best of...! Deutschlands schnellste 
Ranking-Show' ist der Zuschauer in nur 
60 Minuten top informiert und gleich-
zeitig bestens unterhalten. In dem von 
infoNetwork produzierten Format kann 
– mal emotional, mal informativ – ge-
lacht, geweint und gestaunt werden. Und 
am Ende ist der Zuschauer mit ziem-
licher Sicherheit ein kleines bisschen 
schlauer

18.45 RTL Aktuell

Sport 2014
UnDeRholDning

DR lover en sand stjerneregn, når landets største sportspræstationer hyldes ved showet. Cremen af 
dansk idræt er nemlig samlet, når årets sportspriser bliver uddelt ved det ultimative sportsshow. De 
største stjerner og de bedste præstationer skal hyldes af en fyldt Jyske Bank Boxen i Herning. Og der 
er nok at fejre. For igen i år har danske stjerner hentet masser af metal med hjem.
 
Der er lagt op til en festlig aften for både publikum og tv-seerne, når alle sportsheltene skal fejres for 
et år, hvor danske atleter kom, præsterede og sejrede. Det bliver også aftenen, hvor de bedste af de 
bedste vinder aftenens eftertragtede priser. Med andre ord inviterer DR seerne med til fest sammen 
med alle de største sportsstjerner, hvoraf flere har fejret internationale triumfer. Fra verdensmester-
skaber i blandt andet bowling, orienteringsløb og kajak, til europamesterskaber i svømning, sejlsport 
og trav.
 
Aftenens værter er Peter Møller og Ulla Essendrop. Og udover sportsstjernerne kan de også byde 
velkommen til nogle musikalske af slagsen, når Dizzy Mizz Lizzy, Julias Moon og Hej Matematik fea-
turing Jesper Binzer kommer forbi og giver den gas. "Sport 2014" bliver sparket i gang med det største 
åbningsnummer, man nogensinde har lavet på DR Sporten.
 

21.00

19.57 Lotto am Samstag
20.00 Tagesschau

20.15 Das große Fest der Besten
Florian Silbereisen rollt den roten Tep-
pich aus – für die Stars des Jahres, die 
durch besondere Erfolge, originelle 
Ideen oder neue Trends Maßstäbe 
gesetzt haben! Der Showmaster prä-
sentiert in Berlin "Das große Fest der 
Besten". Auf der Gästeliste für das glan-
zvolle Schlager-Gipfeltreffen stehen 
Helene Fischer, Voxxclub, Andrea Berg, 
Roland Kaiser, Heino und viele andere

23.15 Tagesthemen
Moderation: Pinar Atalay

23.35 Das Wort zum Sonntag
spricht Gereon Alter, Essen

23.40 Brothers
01.15 Tagesschau
01.20 The Disappearance of Alice Creed
02.58 Tagesschau
03.00 Brothers
04.38 Tagesschau
04.40 Deutschlandbilder
04.50 Brisant

19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 Sibel & Max
20.15 Kommissarin Heller

21.45 Ein Fall für zwei
Viola Heidegger, Ehefrau des Frankfur-
ter Tee- und Kaffeekönigs Wolf Heideg-
ger, wird aus der Tiefgarage eines 
Fitnesscenters entführt. Der Kidnapper 
fordert 3,5 Millionen Euro und keine 
Polizei – oder die Geisel sterbe. Wolf 
Heidegger bittet seinen Anwalt Markus 
Lessing um Hilfe. Der übernimmt die 
Verhandlung mit dem Entführer. Matula 
soll das Geld übergeben. Vom ersten 
Moment an versucht die schwangere 
Viola Heidegger aus ihrem Kellergefäng-
nis zu entkommen, obwohl sie weiß, 
dass der Entführer sie per Überwac-
hungskamera beobachtet

22.40 heute-journal
23.00 das aktuelle sportstudio
00.00 heute
00.05 Licence to Kill
02.10 Body Count
03.30 Stop! Or My Mom Will Shoot

19.30 Schleswig-Holstein Magazin
20.00 Tagesschau

20.15 2 für alle Fälle – Ein Song für
 den Mörder

Nach vielen Jahren bei der Kripo hängt 
Kommissar Piet Becker eines Tages 
seinen Job kurzerhand an den Nagel: 
Was nützt der Erfolg im Beruf, wenn 
man sich nicht mehr frei und glücklich 
fühlt? Bevor er seinen persönlichen 
Neuanfang starten kann, muss Piet je-
doch nach Husum reisen, um das Haus 
seiner kürzlich verstorbenen Tante zu 
verkaufen. Hier trifft er seinen Bruder 
Hannes wieder, einen gewitzten Schwe-
renöter, der sich als Heiratsschwindler 
durchs Leben gaunert. Als wenig später 
eine junge Frau ermordet aufgefunden 
wird, gerät ausgerechnet Hannes in 
Verdacht

21.45 Türkisch für Anfänger
23.30 Sportclub live
00.30 Die NDR Quizshow XXL
02.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren: 

11.01.1995
02.45 Hallo Niedersachsen

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Superstar

22.45 Carolin Kebekus live! Pussyterror
RTL hat Carolin Kebekus erstes Solo-
Programm 'PussyTerror' am 23. Ok-
tober 2013 im Colosseum in Essen 
aufgezeichnet

00.40 Ich bin Boes
Die dicke Bademeisterin Emily bestellt 
einen Notarzt-Helikopter, weil ihr die 
Mayo für ihre Pommes Frites ausgegan-
gen ist. 
Die Lehrerin Lisa Hansen lässt die 
Kinder im Kunstunterricht malen. Die 
Mädchen müssen eine Vase abmalen, 
während Lisa Hansen den Jungs Modell 
sitzt

01.10 Deutschland sucht den  
Superstar

03.05 Carolin Kebekus live! Pussyterror
RTL hat Carolin Kebekus erstes Solo-
Programm 'PussyTerror' am 23. Ok-
tober 2013 im Colosseum in Essen 
aufgezeichnet

04.50 Verdachtsfälle
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09.05 Min dal – Hans Edvard  
Nørregård-Nielsen

09.55 Jeg så det land
10.55 Nytårskoncert fra Wien 2015
13.20 Kork – orkestret uden filter
14.00 Gudstjeneste i DR Kirken
14.25 Katedraler - gotiske giganter
15.20 Katedraler - gotiske giganter
16.15 Isstorm over Grønland
17.00 Romerriget
17.55 Kejserinder i det antikke Rom
18.55 Versailles-slottet - Solkongens drøm
19.55 Dagens sang
20.00 DR K Klassisk: Nytårsgalla
21.00 Arven efter Picasso
21.55 Hvorfor stjal han Mona Lisa?
22.50 Bordellerne i Paris
23.45 Haremsfantasi i kunsten
00.35 Stille flyder Don

06.30 Lucky Luke
06.55 Kika og Bob
07.10 Tintin
07.35 Adventure time
08.00 Big time rush
08.20 ICarly
08.45 Backstage
09.00 Tom & Jerry: Splitte mine knurhår
10.10 Mig og min robot
10.20 Nik & Jan
10.30 Lovens vogtere
10.50 Adventure time
11.10 Dragons
11.30 Braceface
11.55 Get moving!
12.20 Historietimen – Lyngby Fort
12.40 Braceface
13.00 Lucky Luke
13.25 Tintin
13.50 Viggos Vlog
13.55 Mia og mig
14.15 Nik & Jan
14.25 Jans Ultraklub
14.45 Verdens bedste quiz
15.00 Big Time Rush: Big Time Movie
16.05 Big Time Rush
16.30 The Next Step
17.55 Snydt
18.10 Wolfblood
19.00 Trio
19.50 Asterix indta'r Rom

05.50 Steven liebt Kino – Spezial
06.00 Mein dunkles Geheimnis
06.25 In Gefahr – Ein verhängnisvoller  

Moment
09.15 Auf Streife
10.15 Auf Streife
11.15 Auf Streife
12.15 Auf Streife
13.15 Auf Streife
14.15 Harry Potter and the Order of  

the Phoenix
16.55 Harry Potter and the Half-Blood 

Prince
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 NCIS
21.15 NCIS: Los Angeles
22.15 NCIS: Los Angeles
23.15 ran Football – Die NFL Divisional 

Playoffs
01.50 NCIS
02.35 NCIS: Los Angeles
03.20 NCIS: Los Angeles
04.05 NCIS
04.45 Im Namen der Gerechtigkeit  

– Wir kämpfen für Sie!

13.00 ZIB
13.05 Tirols brennende Leidenschaft  

– Schnaps
13.30 Der Supersegler  

– Rekordrausch auf dem Meer
13.45 Blitzgewitter – Himmel unter Strom
14.30 Eisige Welten 
15.15 Eisige Welten 
16.00 Das Beste der European Outdoor 

Film Tour
17.00 Robinson Crusoe
18.30 Museums-Check mit Markus Brock
19.00 heute
19.10 Köstlich und verführerisch:  

Mango & Co.
19.40 Schätze der Welt  

– Erbe der Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Schmitz' Mama
21.15 Jürgen Becker  

– Der dritte Bildungsweg
22.00 La femme d'à côté
23.40 Brownian Movement
01.15 In einer stillen Nacht12.40 Elefantvask

13.00 Tilde og vennerne
13.10 Ramasjang Mysteriet
13.40 Skæg med bogstaver
14.00 Onkel Rejes Sørøvershow
14.25 Klassen
14.40 Ude på noget
15.05 Hjørne Bamse Bjørne
15.15 Hos mormor
15.25 Lille Nørd
15.55 Gæt med Emil
16.05 Dora udforskeren
16.30 Prinsesse Sofia
16.55 Kurt – En ukendt helt
17.00 Rosa fra Rouladegade III
17.30 Peter Pedal
17.50 Humf
18.00 Babar
18.10 Brandmand Sam
18.20 Yakari
18.35 Hvem er skurken?
18.50 Junglebogen
19.00 Tree Fu Tom
19.20 Masha og bjørnen
19.30 Lillefinger – Kaninungen
19.35 Tinga Tinga fabler
19.48 Små kartofler
19.50 Godnathistorier

06.35 Danielle Steel – Værd at leve for
08.55 Danielle Steel - Den største kærlighed
10.30 Danielle Steel – Minder dør aldrig
12.05 Danielle Steel - Tana
13.40 Wild at Heart
14.35 Lov og uorden
16.20 Wild at Heart
17.10 Små og store synder
18.10 Små og store synder
19.05 Doc Martin
20.00 Revykavalkade 2014
20.45 More Jacks
21.40 More Jacks
22.40 Forget Paris
00.20 The Good Wife
01.10 Lov og uorden

06.00 Mike & Molly
06.40 Cougar Town
07.20 Two and a Half Men
08.15 The Big Bang Theory
08.40 The Big Bang Theory
09.05 How I Met Your Mother
09.35 How I Met Your Mother
10.00 Schlag den Raab
13.55 She's the Man
15.55 Sydney White – Campus Queen
18.00 NEWSTIME
18.10 The Simpsons
18.40 The Simpsons
19.05 Galileo
20.15 In Time
22.30 Underworld: Awakening
00.10 Underworld: Rise of the Lycans
01.55 Underworld: Awakening
03.20 Jeepers Creepers II
05.00 Steven liebt Kino – Spezial
05.20 Cougar Town
05.40 Cougar Town

13.15 Skilanglauf: FIS Weltcup – Tour de Ski 
2014/15 in Val di Fiemme (ITA)

14.30 Skispringen: FIS Weltcup 2014/15 in 
Tauplitz-Bad Mitterndorf (AUT)

16.00 Biathlon: IBU Weltcup 2014/15 in 
Oberhof (Thüringen)

17.00 Alpin Ski: Ski Alpin: FIS Weltcup 
2011/12 in Bad Kleinkirchheim (AUT)

18.00 Darts: 38. BDO Profi-Weltmeister-
schaft 2015 in Frimley Green (ENG)

18.25 Rallye: Motorsport: 36. Rallye Dakar 
2015 in Südamerika

18.30 Darts: 38. BDO Profi-Weltmeister-
schaft 2015 in Frimley Green (ENG)

20.00 Snooker: World Snooker Main Tour 
2014/15 – The Masters in London

23.00 Rallye: Motorsport: 36. Rallye Dakar 
2015 in Südamerika

23.30 Eisschnelllauf: ISU Mehrkampf- 
Europameisterschaften 2015 in  
Chelyabinsk (RUS)

00.30 Rallye: Motorsport: 7. Langstrecken-
rallye Africa Eco Race 2015

05.30 Hvor ingen skulle tro,  
at nogen kunne bo

06.00 Jagten på nordlyset
06.40 Hvalpekuller
07.10 Stillehavets tropiske eventyr
08.00 Stillehavets tropiske eventyr
08.50 Løver – ærligt talt
09.50 Dyrlæge på eventyr
10.45 En ny begyndelse
11.30 OBS
11.35 Bonderøven
12.05 Guld på godset
13.05 Miss Marple: Hun døde ung
14.40 Kongemordet

På valgnatten i 2006 står det klart, at So-
cialdemokraterne har fået et katastrofalt 
valg, og magtkampen i partiet bryder ud 
i samme øjeblik. 

15.35 Kongemordet
16.30 Baronessen fra benzintanken

Anne er automekaniker på den lokale 
benzintank, og hun aner ikke, at hun 
i virkeligheden er enearving til den 
fornemme enkebaronesse Alvilda von 
Rosensteens gods. Anne kan både få prin-
sen og det halve kongerige i form af det 
smukke slot. 

18.30 TV-avisen

06.00 Bernard
06.03 Bernard
06.06 Bernard
06.10 Mouk
06.20 Den tasmanske djævel
06.45 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
07.05 Chima
07.30 Turtles
08.00 Go' morgen Danmark
12.00 Nyhederne
12.20 Årgang 0
13.10 Stor, større – megafamilier
13.55 Stor, større – megafamilier
14.45 Stor, større – megafamilier
15.35 Danmark har talent
16.50 SuperMatchen: Studiet
17.05 Håndbold: Danmark-Sverige (m),  

direkte
Hele Danmarks håndboldherrer spiller 
mod ærkefjenden Sverige i den sidste 
kamp i Totalkredit Cup. Kampen er den 
sidste landskamp, inden de danske VM- 
og EM-sølvvindere skal af sted til VM i 
Qatar 2015. 

17.50 Nyhederne
17.54 Nyheder fra TV SYD
17.55 Håndbold: Danmark-Sverige (m),  

direkte

08.00 DR2 Morgen
08.30 På sporet af maden
08.50 På sporet af maden
09.15 Hughs kamp for kyllingen
10.05 Tal dansk!
10.45 Tal dansk!
11.35 Fra Haifa til Nørrebro
12.30 Det hemmelige Irak
13.30 Det hemmelige Irak
14.30 Jeg var Bin Ladens bodyguard
16.00 Til kamp for Bin Laden

Den prisbelønnede afghanske journalist 
Najibullah Quraishi har endnu en gang 
bevæget sig ind bag fjendens linjer.    

16.30 Navarones kanoner
Det er 1943, og et commando-team sen-
des på en selvmordsmission mod en tysk 
befæstning i det græske øhav. Teamet 
er forfulgt af uheld fra landgangen på 
lodrette klippesider i orkan til tysker-
nes præcise viden om deres planer og 
indbyrdes had mellem de amerikanske, 
engelske og græske soldater. Men kap-
tajn Malloy presser sine mænd mod det 
umulige mål: At ødelægge de to tyske 
kæmpekanoner, som ellers vil udslette 
en engelsk flådeeskadre på vej mod stræ-
det ud for Navarone.

07.00 Morgengymnastikken:  
Henrik – Puls & Vilje

12.35 30 Rock
Liz og Jack deltager i et middagsselskab 
hos den excentriske forretningsmand 
Gavin Volure.  

12.55 30 Rock
13.15 30 Rock
13.35 X Factor
14.35 Sidste nedtælling
16.30 McQuade – den uovervindelige
18.15 DR3 Dok: Internettets  

vidunderdreng
Aaron Swartz var aktivist og samtidig 
fuldstændig banebrydende i sin udvik-
ling af internettet. Som hyperintelligent 
barn kunne han læse som treårig og 
begyndte at programmere, allerede 
inden han kom i skole. Han udviklede 
forløberen for Wikipedia; alene på sit 
værelse, kun 12 år gammel.  Som 13-årig 
udviklede han RSS feeds, der er korte 
opsummeringer af netsider. Han døde i 
2013, kun 26 år gammel. Og selvom der 
er spekulationer om hans død, er den of-
ficielle forklaring, at han begik selvmord 
på grund af alvorlige anklager om com-
puter misbrug.

20.00 Opfindelser, der ændrede verden

21.00 Little Miss Sunshine
Lille Olive drømmer om at vinde 
skønhedskonkurrencen "Little Miss 
Sunshine". Familien forsøger at støtte 
hende i drømmen, men de er ikke til 
megen hjælp. Olives forældre er knap 
på talefod, onklen har forsøgt at begå 
selvmord, og bedstefaren er narkomis-
bruger. Alligevel opgiver Olive ikke 
drømmen.

22.35 Manden fra Berlin
00.20 DR3 Dok: Occupy-bevægelsen
01.15 Mayday: Flykatastrofer
02.00 Sladrehanken – vi ved,  

hvad du laver II
02.30 Natten på DR3

Mens de fleste danskere ligger og sover, 
går en lille skare af mennesker ud i nat-
ten med vidt forskellige gøremål. DR3 
giver dig hver nat muligheden for at 
opleve natten fra forskellige personers 
point of view. Fra spøgelsesjægeren i 
Nordjylland til skateren i indre Køben-
havn.

19.00 Arvingerne II

20.00 Blekingegadebanden
Blekingegadebanden var overbevist 
om, at de gjorde en politisk indsats, og 
de havde i 1980'erne held med deres 
velplanlagte røverier mod banker, post-
huse og Daells Varehus.  I november 
1988 gik det galt: Under et røveri mod 
Købmagergades Postkontor blev en be-
tjent dræbt.

21.00 Bankerot
Thomas kæmper med at få lavet en dna-
test. Og afviser Hannas føleri. Gerner 
er indlagt på hospitalet efter voldsomt 
overfald og Dion har fået nok og går på 
jagt efter et skydevåben, men hans for-
søg på at hævne onkel Gerners overfald 
ender i to høje skrig.

21.20 Bankerot
21.50 Hængt ud på forsiden: Naser Khader
22.30 Deadline
23.00 Min barndom i helvede
00.00 Blackout
00.50 Korstog og jihad
01.50 Cool it
03.15 Deadline Nat

19.00 Nyhederne
19.30 Nyheder fra TV SYD

20.00 Toppen af poppen
I dag er det Lars H.U.G's tur til at være i 
centrum, når fem af Danmarks største 
sangstjerner skal fortolke netop hans 
musik. Se, hvordan Lars H.U.G. reagerer, 
når det pludselig er ham, der skal impo-
neres, og hvordan Anna David, Szhirley 
og Jokeren synger og rapper sig vej ind 
til Lars' hjerte, igennem nogle af hans 
allerstørste hits. Vær med, når også 
Dorthe Kollo og Erann DD kaster sig ud 
i modige jazz- og funkfortolkninger af 
Lars H.U.G.'s største klassikere.

21.00 The Amazing Spider-Man
23.15 Sigøjnerbossen – og hans berygtede 

familie
00.00 På smuglerjagt i Caribien
00.50 Flugtkongerne
01.50 Toppen af poppen
02.15 Kystpatrulje Miami
02.45 Sky Cops
03.20 Sky Cops
04.00 Nyhederne og Vejret

19.00 Her er dit liv: Ghita Nørby
Mads Steffensen overrasker Ghita Nørby 
under en filmoptagelse og fortæller, at 
hun skal være gæst i "Her er dit liv". I 
studiet venter der dansk teaters første-
dame flere overraskelser, hvor bl.a. to af 
mændene i hendes liv, Dario Campeotto 
og Svend Skipper, dukker op.

20.00 Arvingerne II
Gro og Frederik er rejst til Thailand for 
at hjælpe Emil. De må træde varsomt, 
hvis det skal lykkedes at få Emil ud. 
Frederik skjuler sin agenda for Gro, og 
mødet med Emil i fængslet bliver afgø-
rende for Emils fremtid. 

21.00 21 Søndag
21.40 Sporten
21.45 Camilla Läckbergs Tyskerungen
23.15 Kommissær Winter: Et yndigt land
00.15 Den perfekte forbrydelse?
01.00 Whitechapel: Giftmorderen
01.45 Unge Montalbano: Montalbanos  

første sag
03.45 Der er noget i luften
04.10 Der er noget i luften
04.35 Der er noget i luften
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RadioDagens tv-tip

08.03 Mennesker og Tro
08.30 Kultursøndag
09.54 Højmesse
11.05 Kultursøndag
12.00 Radioavisen
12.15 Søndagsfrokosten
13.03 Radiofortællinger: Drager og trolde
13.30 Apropos - fred
14.03 Arabiske stemmer
14.30 Sneblind 1:4
15.03 Harddisken: Dataanalyse sparer tid, 

brændstof og CO2
16.03 P1 Dokumentar: Femern  

- en gave til svenskerne
16.45 Panorama: Afrika kan selv
17.10 Europa lige nu
18.03 Søndagsfrokosten
18.48 Selvsving Classic
18.55 Danmark kort
19.03 Religionsrapport: Religiøse forfølges i 

Afrikas Nordkorea
19.30 Mennesker og Tro
20.03 Netværket: Den dyre sundhed
20.57 Sprogminuttet
21.03 Elvis lever - en radiobiografi  

om Elvis Presley
22.03 Skønlitteratur på P1:  

Svensk poesi og et danmarksdigt
23.05 Europa lige nu
23.55 Danmark kort
00.05 Kultursøndag
01.03 Filmland

05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.03 WeekendMorgen
09.03 Sporten
09.05 Musikquizzen
12.00 Nyheder
12.03 Sporten
12.05 Smag på P3
14.03 Smag på P3
15.03 Sport på 3'eren
19.03 Smag på P3
21.03 Tværs
22.03 P3 med Signe Amtoft
00.05 Natradio

07.03 Søndag Morgenmusik
08.03 Shanes Symfoni – Plaskvåd
09.07 Amadeus
11.03 Danmark Live
12.00 Radioavisen
12.15 P2 Koncerten
15.03 Søndagsklassikeren
18.03 Den første gang med Kasper Winding
19.20 P2 Guldkoncerten
22.00 Natsværmeren
00.05 Værket

05.00 Radioavisen
05.03 P4 Natradio
06.03 Morgenstund
07.03 P4 Morgen
10.03 Café Hack 

Søren Dahl med musik og gæster  
i caféen.

12.00 Radioavisen
12.15 Radiosporten
12.17 Hit med Historien
12.30 P4 Syd Nyheder
12.32 Hit med Historien
14.03 Madsen
16.03 Radiosporten
16.04 Søndag i farver 

Underholdning, quiz og interview.
18.03 P4 Aften 

Har du fået nok af tv, eller trænger du 
bare til lidt go' musik som akkompagne-
ment til din aften – så er P4 svaret. Her 
får du timevis af blandet underholdning 
med aktuelle hits og gamle kendinge. Vi 
sender direkte frem til 21.00, hvor du kan 
sende dit musikønske ind.

19.03 Radiosporten
19.05 P4 Aften
22.03 Dansktimen
23.05 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

05.30 motzgurke.tv
05.55 dasbloghaus.tv
06.20 dasbloghaus.tv
06.45 Durch die Wildnis – Transsilvanien
07.10 Willi wills wissen
07.35 Tigerenten Club
08.35 Tiere bis unters Dach
09.00 Tiere bis unters Dach
10.00 Tagesschau
10.03 Tiere bis unters Dach
10.30 Die Sendung mit der Maus
11.00 Die drei Federn
12.00 Tagesschau
12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin
13.15 Tagesschau
13.30 Das Traumhotel
15.00 Das Traumhotel
16.30 Delfine hautnah
17.15 Tagesschau
17.30 Berufswunsch: Nonne
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin

Moderation: Rainald Becker
18.49 Gewinnzahlen Deutsche Fernsehlot-

terie
18.50 Lindenstraße

Von Hans W. Geißendörfer

05.35 Global Vision
05.40 hallo deutschland
06.00 Coco, der neugierige Affe
06.20 Coco, der neugierige Affe
06.40 Die Biene Maja
06.50 Die Biene Maja
07.05 Ritter Rost
07.20 Bibi Blocksberg
07.45 Bibi und Tina
08.10 Löwenzahn
08.35 Löwenzahn Classics
08.59 Anders fernsehen 3sat
09.00 sonntags
09.30 Katholischer Gottesdienst

mit Pfarrer Thomas Kratzer
10.15 heute
10.20 Alpiner Ski-Weltcup Slalom Herren, 

1. Lauf
gegen 12.45 und 15.05 heute (UT)

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage

Nordische Kombination: Weltcup in 
Chaux-Neuve/Frankreich

18.00 DIE TRUCKER
Dreiteilige Reportage von Broka  
Herrmann

18.30 Terra Xpress
mit Dirk Steffens

06.00 Nordtour
06.45 Schätze der Welt
07.00 Rennschwein Rudi Rüssel
07.35 Einfach genial!
08.00 Operngala junger Stars
08.45 Franz Schubert: Rosamunde- 

Ouvertüre / Zwischenaktmusik Nr.5
09.00 Nordmagazin
09.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 buten un binnen | regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 NaturNah Spezial Waldbewohner
12.30 Typisch! Der Inselkutscher von  

Baltrum
13.00 Sportclub
14.00 Schönes Landleben XXL
15.30 7 Tage... Eckkneipe
16.00 Lieb & Teuer
16.30 DAS! Wunschmenü mit Rainer Sass
17.00 BINGO! – Die Umweltlotterie
18.00 Hanseblick – Polen

Immer Mitte Februar erwacht das polni-
sche Städtchen Mielno für ein paar Tage 
aus seinem Winterschlaf. 

18.45 DAS!
DAS! Gast: Alina Levshin, Schauspielerin

05.35 Verdachtsfälle
06.30 Die Trovatos – Detektive decken auf
08.30 Die Trovatos – Detektive decken auf
09.30 The Glades
10.30 Monk
11.25 Monk
12.20 House, M.D.
13.15 Best of...! Deutschlands schnellste 

Rankingshow
Mit 'Best of...! Deutschlands schnellste 
Ranking-Show' ist der Zuschauer in nur 
60 Minuten top informiert und gleich-
zeitig bestens unterhalten. In dem von 
infoNetwork produzierten Format kann 
– mal emotional, mal informativ – ge-
lacht, geweint und gestaunt werden. Und 
am Ende ist der Zuschauer mit ziem-
licher Sicherheit ein kleines bisschen 
schlauer

14.15 Deutschland sucht den Superstar
Am 18. August 2014 ertönte in Dortmund 
das Startsignal zur großen Castingtour 
der zwölften ’Deutschland sucht den 
Superstar’-Staffel. 

16.45 Das Erfolgsrezept
17.35 RTL Bibelclip
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell

The Amazing Spider-Man
ActioneventyR

 
Efter Peter Parkers forældre dør i et mystisk flystyrt, vokser han op hos sin onkel Ben og tante May. 
Peter kan dog ikke slippe tanken om, hvordan hans forældre egentlig døde, og da han en dag finder 
sin fars gamle dokumentmappe i kælderen, ser han det som en chance for at bore i de gamle begi-
venheder. De "hemmeligt"-stemplede dokumenter i mappen leder ham til det biologiske forsknings-
selskab OsCorp, hvor faderen i sin tid arbejdede sammen med den dygtige videnskabsmand dr. Curt 
Connors. Peter er så nysgerrig, at han sniger sig ind i OsCorps store og flotte domicil, men under 
besøget går han ind et sted, han ikke burde, og ender med at blive bidt af en radioaktiv edderkop. 
Snart efter begynder Peters krop at forandre sig, og han kan pludselig gøre en hel masse blærede 
edderkoppe-agtige ting, han ikke kunne før. 
 
Nogle dage efter bliver Peters onkel Ben skudt ned efter et røveri. Med hjælp fra sine nye evner forsøger 
Peter at finde sin onkels morder, og for at undgå at blive genkendt, begynder han at bære maske. Som The 
Amazing Spider-Man, eller den fantastiske edderkoppemand, tager han kampen op mod byens forbry-
dere, mens han forsøger at opklare mordet på sin onkel - og finde ud af, hvordan hans forældre døde. I 
mellemtiden er dr. Connors i forbindelse med nogle eksperimenter blevet forvandlet til superskurken 
Lizard, som Spider-Man ender i kamp med. Samtidig med at Peter som Spider-Man uddeler øretæver til 
Lizard, forsøger han også at komme i bukserne på gymnasiets smukkeste og smarteste pige, Gwen Stacy. 

21.00

19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Hydra

21.45 Donna Leon
Ein gewisser Signor Rossi vom Kataste-
ramt stattet Brunetti einen Hausbesuch 
ab. Unglaublich, aber wahr: Für die 
schöne Eigentumswohnung, die der 
Commissario mit seiner Familie seit 
über zehn Jahren bewohnt, liegt keine 
Baugenehmigung vor. Streng nach Vor-
schrift müsste das gesamte Gebäude 
abgerissen werden. Wenig später er-
fährt Brunetti von Rossis Tod – trotz 
Höhenangst stürzte dieser von einem 
Baugerüst

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen temperamente
00.00 En Familie
01.35 Tagesschau
01.40 Don Mariano weiß von nichts
03.23 Tagesschau
03.25 Europamagazin
03.55 ttt – titel thesen temperamente
04.25 Deutschlandbilder
04.48 Tagesschau

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der Aktion 

Mensch
19.30 Klima macht Geschichte
20.15 Rosamunde Pilcher: Ghostwriter
21.45 heute-journal

22.00 Inspector Barnaby
Jugendliche nutzen den Klostergarten 
für ihre Dates und werfen Glasfenster 
kaputt. Aber die auf ganze vier Nonnen 
zusammengeschrumpfte Belegschaft 
des Klosters Midsomer Príory verzichtet 
auf eine Anzeige. Erst als die Oberin, 
Mutter Thomas Aquinas, erdrosselt auf-
gefunden wird, erhalten Barnaby und 
Jones Zutritt, wenn auch nur außerhalb 
der vielen, über den Tag verteilten Ge-
betsstunden. 

23.30 ZDF-History
00.15 heute
00.20 Geheimnisvolles Turfan – Von der 

Seidenstraße zum Humboldtforum
01.05 Inspector Barnaby
02.35 Frag den Lesch
02.50 Klima macht Geschichte

19.30 Schleswig-Holstein Magazin
20.00 Tagesschau

20.15 Landpartie – Pommersche Bucht
Heike Götz erkundet auf dem Fahrrad 
die Pommersche Bucht. Die Region zwi-
schen Usedom, Ueckermünde und der 
polnischen Grenze am Stettiner Haff 
gilt in weiten Teilen immer noch als 
Geheimtipp für Urlauber. Mitten in der 
Ostsee gelegen ist das kleine Eiland Gre-
ifswalder Oie. Der Vogelwart lebt dort 
als einziger ständiger Bewohner. Auf 
dem Festland in Freest besucht Heike 
Götz eine alte Holzbootwerft

21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Gefragt – Gejagt
23.30 Die Mannschaft
01.00 Hanseblick – Polen
01.45 Tietjen und Hirschhausen
03.45 7 Tage... Eckkneipe
04.15 Hamburg Journal
04.45 Tagesschau – Vor 20 Jahren: 

12.01.1995
05.05 DAS!
05.50 Lindenstraße

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Vermisst

20.15 The Next Three Days
Lara Brennan erlebt einen wahren Al-
ptraum: Sie wird des Mordes an ihrem 
Chef beschuldigt, von der Polizei ver-
haftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt. 
Einzig und allein ihr Mann John scheint 
noch an ihre Unschuld zu glauben. 
Doch alle Versuche des gutmütigen 
Lehrers, seine Frau mit rechtlichen Mit-
teln zu rehabilitieren, schlagen fehl. Im 
Gefängnis spielt Lara bereits mit Selbst-
mordgedanken. John jedoch ist fest en-
tschlossen, der langen Zeit des Leidens 
endgültig ein Ende zu setzen und seine 
Frau zurück nach Hause und zu ihrem 
gemeinsamen Sohn zu holen. 

22.45 Spiegel TV Magazin
23.30 The Next Three Days
01.55 Exclusiv – Weekend
02.55 Die Schulermittler
03.20 Die Trovatos  

– Detektive decken auf
04.15 Die Trovatos – Detektive decken auf
05.10 Explosiv – Weekend
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OP: 08:41
NED: 16:21

OP: 22:28
NED: 10:30

I dag
Først skyet med regn mange steder og temp. omkring 10 grader, men i løbet af
dagen nogen opklaring vestfra, dog med en del byger. Frisk vind til kuling
omkring sydvest, senere drejende vest og nordvest og tiltagende til hård vind til
hård kuling med vindstød op til stormstyrke, ved kysterne i Nord- og Vestjylland
tiltagende op til stormende kuling med vindstød op til stærk storm eller måske
orkan. Temp. mellem 5 og 8 grader. Om natten vekslende skydække med byger,
til dels med hagl eller slud. Temp. ned mellem 1 og 5 grader, og hård vind til hård
kuling omkring vest, på Bornholm op til stormende kuling med kraftige vindstød,
men vinden aftager noget i løbet af natten.

Søndag
Lidt eller nogen sol, men også byger, til dels med slud og hagl. Temp. op til
omkring 5 grader, og frisk vind til kuling, ved kysterne stedvis hård kuling
mellem sydvest og nordvest. Til natten skyet og regn vestfra. Temp. mellem 2 og
6 grader, og jævn til hård vind omkring vest.

Mandag
Skyet og til tider regn, men i de nordvestlige egne nogen opklaring i løbet af
natten. Dagtemp. mellem 5 og 8 grader og nattemp. omkring 5 grader. Jævn til
hård vestlig vind, der drejer til sydvest, stedvis op til kuling.

Tirsdag
Først på dagen regn i de sydøstlige egne, ellers vekslende skydække og byger
mange steder. Dagtemp. mellem 4 og 7 grader, om natten ned mellem 0 og 4
grader. Jævn til hård vind omkring sydvest, ved kysterne op til kuling.

Temperaturer i går klokken 12
Almeria 12 skyfrit
Amsterdam 10 overskyet
Ankara -12 skyfrit
Athen 7 skyfrit
Barcelona 6 skyfrit
Berlin 7
Bruxelles 9 overskyet
Frankfurt 9 overskyet
Geneve 5 skyet
Helsinki 0 efter tåge
Julianehåb -11 skyfrit
Kairo 11 skyet
København 4 regn
Kreta 8 halvskyet

Las Palmas 18 skyet
Madeira 16 skyet
Madrid 1 skyfrit
Malta 15 letskyet
Moskva -7 sne
Nuuk -12 halvskyet
Oslo -6 tåge synlig
Palermo 14 halvskyet
Mallorca 7 skyfrit
Paris 10 finregn
Praha 5 skyet
Reykjavik -2 snebyge
Rhodos 6 skyfrit
Rom 8 letskyet

Højvande
Lørdag Søndag
Dagebøl kl. 04:53 kl. 17:23
Fr.stad kl. 05:34 kl. 18:01
Husum kl. 04:27 kl. 16:54
Skt. Peter kl. 03:28 kl. 15:55
Slutsil kl. 04:35 kl. 17:05
Tønning kl. 04:52 kl. 17:19
Vesterland kl. 03:30 kl. 16:00
Vyk kl. 04:44 kl. 17:14

Dagebøl kl. 05:25 kl. 17:57
Fr.stad kl. 06:02 kl. 18:31
Husum kl. 04:55 kl. 17:24
Skt. Peter kl. 03:56 kl. 16:25
Slutsil kl. 05:07 kl. 17:39
Tønning kl. 05:20 kl. 17:49
Vesterland kl. 04:02 kl. 16:34
Vyk kl. 05:16 kl. 17:48
Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Bendtner scorer 
Julie igen

 
Så er de sammen igen. 
Fodbold-fænomenet 
Nicklas Bendtner og 
den lille klatretøs Ju-
lie Zangenberg fandt 
sammen i slutningen af 
2014, og det blev fejret 
med nytår i Paris på 
luksushotel. 

Se og Hør beret-
ter, at parrets 
fem overnat-
ninger ko-
stede 293.000 
kroner, og 
som bladet 
konstaterer, så 
er Bendtner ikke 
bange for at svinge kreditkortet, når det 
gælder. 

Det var i august i fjor, at de to brød med 
hinanden, men mindre end et halvt år se-
nere kunne de altså ikke undvære hinan-
den længere.

Emil på 
amerikansk
Den total-blonde tv-vært Emil Thorup, der 
lige nu mest gør sig på DR3, er blevet top-
trimmet i 2014. 
Men det hindrer ikke, at han har taget no-
get af den amerikanske livsstil til sig un-
der et ferieophold i Los Angeles.
 - Morgen-gåtur i bjergene. Og med gåtur 
mener jeg selvfølgelig, at jeg kørte op i bil, 

tog et billede og kørte ned igen og spiste i 
solen, skriver han på sin Instagram-profil.

Wozniacki 
droppet af JBS
Caroline Woz-
niacki, dansk 
sportsstjerne i 
weltklasse, skal 
ikke længere stå 
model for JBS. 

Undertøjs-
drengene fra 
Herning har 
stoppet samar-
bejdet med Ca-
roline, fordi hen-
des hovedsponsor, 
Adidas, skal god-
kende alt, hvad hun 
laver. Og så giver det 
ikke mening for under-
tøjsfirmaet mere, fortæller Se og Hør. 

Til gengæld har JBS stadig et samarbej-
de med Cristiano Ronaldo, der har fået sin 
egen tøjserie, CR7.

Medina  
med ring?
Her & Nu spørger på sin hjemmeside, om 
Medina mon skal giftes med sin unge kæ-
reste, Mikkel Gregers Jensen. 

Spørgsmålet kommer efter, at Medina 
på Instagram har lagt et billede op af en 
diamantring fra Cartier sammen med et 

hjerte og en diamant. 
Sangerinden siger ingenting, mens Her 

& Nu også spekulerer i, om Medina bare 
er glad for, at hendes nye single hitter og 
derfor har forkælet sig selv lidt. Fortsæt-
telse følger med garanti.

Svømmer 
med hajer

Sangerinden Oh 
Land har også 
været aktiv på 
Instagram for 
at vise, hvor mo-
dig hun er. Hun er 
nemlig på ferie på 
stillehavsøen Bora 
Bora, og her svøm-
mer Nanna Øl-
and Fabrici-
us - som Oh 
Land hedder 
på dåbs-
attesten - 
med hajer. 

- Jeg har fået med 
en ny ven i Bora Bo-
ra. Den tyggede lidt 
i min finger, skriver 
hun på det sociale medie. 

Det vides ikke, om det var mere end ba-
re et lille hyggetyg fra en minihaj af en 
slags - men det gætter vi på.

 Rasmus Viuff,
 Dagbladenes Bureau

Spot på de kendte

DER MITSUBISHI
SPACE STAR
Der wendige City-Flitzer.

SPACE STAR 1.0 **

ab 6.990,- EUR
Abb. zeigt Ausstattungsvariante TOP mit Extra-Paket ***

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km und zusätzlich
  5 Jahre Mobilitätsgarantie gem. der Allianz Global Assistance.
  Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007:
** Space Star 1.0Gesamtverbrauch (l/100 km) innerorts

5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission kom-
biniert 96 g/km. Effizienzklasse B.

*** Space Star Gesamtverbrauch (l/100 km) kombi-
niert 4,4 – 4,0. CO2-Emission kombiniert 92 – 101 g/km.
Effizienzklassen C – B.

Diamant Autowelt in Flensburg GmbH 
Philipp-Reis-Str. 12b
24941 Flensburg
Telefon 0461/957870
http://www.diamant-autowelt-flensburg.de/
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En tegning fra 2009 bli-
ver trykt i en særudgave 
og solgt via tegnerens 
faste galleri i Skander-
borg.

YTRINGSFRIHED

Aarhus. Den danske bladtegner Kurt 
Westergaard, der satte stregerne på 
papiret til den mest kendte af Jyl-
lands-Postens såkaldte Muhammed-
tegninger - manden med en bombe i 
sin turban - støtter det franske satire-

magasin Charlie Hebdo.
Det sker via hans faste galleri, Gal-

leri Draupner i Skanderborg, hvor 
den nu 79-årige Kurt Westergaard 
har valgt at genoptrykke en special-
udgave af tegningen Free Speech fra 
2009, oplyser TV2 Østjylland og Mor-
genavisen Jyllands-Posten.

Kurt Westergaard dedikerer teg-
ningen til Je Suis Charlie.

- Jeg gør det, som en gestus for kol-
legerne på Charlie Hebdo, siger Kurt 
Westergaard.

Tegningen Free Speech blev op-
rindelig skabt til Kurt Westergaards 
fond - The Westergaard Foundation - 
til fordel for kunst-

nere, som er ramt på ytringsfrihe-
den. Specialudgaven har samme for-
mål, da alt overskud går til det fran-
ske satiriske magasin.

- Vi vil gerne sende et signal om, at 
vi bakker op om satirikernes ret til at 
ytre sig, siger Erik Guldager, der ejer 
Galleri Draupner i Skanderborg.

Erik Guldager understreger, at op-
laget af tegningen er ubegrænset - li-
gesom ytringsfriheden.

Specialudgaven af Free Speech kan 
købes for 50 euro via Galleri Draup-
ners hjemmeside, og fredag var der 
stor interesse fra købere over hele 
verden for at købe værket. (FlA)

Kurt Westergaard 
støtter Charlie Hebdo

Karikaturtegneren Kurt Westergaard, der lavede en af de mest kendte af Jyllands-Postens såkaldte Muhammed-tegninger, sætter nu en 
af sine tegninger til salg til fordel for det franske satiriske magasin Charlie Hebdo.  (Arkivfoto: Polfoto)


