
FLENSBORG 
Tættere på i grænselandet 

Foto: Jens Peder Meyer 

På højskole 
HUSUM. Sydslesvigs 
sommerhøjskole byder 
både på aktivitet og fred 
og ro. Her har Yasmin, 
Marie og Ida kastet sig 
over det sidste. 
Mere side 8 

I eksil 
HAMBORG. Forfatteren 

Peer Hultberg er gået i 
eksil i Hamborg, hvor han 

for nylig fik en stor hæder. 
Mere side 17 
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Wiinblads 
tegninger 
afleveret 
anonymt 
FLENSBORG. Syv 
forsvundne Bjørn 
Wiinblad-tegninger er 
fundet igen. En eller 
flere anonyme personer 

har i al hemmelighed 
stillet tegningerne 

i en pakke foran Bjørn 
Wiinblads hus i Lyngby 

ved København. 
- Der var ingen afsender 

på pakken. Og 
den er højst sandsynligt 

blevet stillet foran 
boligen på et tidspunkt, 

da ingen var 
hjemme. Heldigvis er 
tegningerne uskadte, 
siger Guy Badse, Bjørn 
Wiinblads sekretær. 

Bjørn Wiinblad og 
ikke mindst Hans Harald 

Diercksen fra 
Flensborg er lettede 
over, at en eller flere 
personer nu åbenbart 
har fået dårlig samvittighed. 

Hans Harald Diercksen 
lånte originaltegningerne 

til en udstilling 
på Dansk Centralbibliotek 

i foråret, 
hvorefter de på mystisk 

vis forsvandt. 
- Jeg er lykkelig. En 

tung sten er faldet fra 
mit hjerte. Men hele 
denne ballade har selvfølgelig 

plettet min 
person, siger Hans Harald 

Diercksen. 
- Jeg har i lang tid efterlyst 

tegningerne, 
men først nu, da sagen 
kom frem i Flensborg 
Avis, gav det resultat, 
siger Hans Harald 
Diercksen. 

Hans Chr. Davidsen 
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Minister siger nej til ny undersøgelse 
Svar. Justitsminister Frank 
Jensen vil ikke lave en ny 
undersøgelse af tumulterne 
i forbindelse med Pia 
Kjærsgårds deltagelse i de 
danske årsmøder. 

KØBENHAVN. Justitsminister Frank 
Jensen (S) afviser at lave en såkaldt 
uvildig undersøgelse af optøjerne i 
Flensborg i forbindelse med Dansk 
Folkepartis formand Pia Kjærsgaards 

deltagelse i det danske min¬ 

dretals årsmøde i Flensborg. 
Frank Jensen skrev tidligere på 

måneden i et svar til Dansk Folkepartis 
retspolitiske ordfører, Peter 

Skaarup, at der ikke var en reel trussel 
mod Pia Kjærsgaard, da hun stødte 
sammen med demonstranter ved 

årsmødet den 10. juni. 
Oplysningerne kom fra det tyske 

politi, og Peter Skaarup havde derfor 
bedt justitsministeren om en grundigere 

dansk undersøgelse af sagen. 
Men det afviser Frank Jensen i et 
svar til Dansk Folkepartis retspolitiske 

ordfører. 
- Da de sikkerhedsmæssige foran¬ 

staltninger i forbindelse med afviklingen 
af årsmødet i Flensborg blev 

forestået af de tyske myndigheder, 
finder jeg som dansk justitsminister 
ikke grundlag for at foranledige en 
nærmere undersøgelse af begivenhederne 

i forbindelse med det danske 
mindretals årsmøde i Flensborg, skriver 

justitsministeren. 
Frank Jensen oplyste tidligere på 

måneden, at Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) havde haft kontakt 

med det tyske kriminalpoliti for at 
drøfte sikkerheden omkring Pia 
Kjærsgaards deltagelse i mødet. 

FlA/ritzau/ 

Foto: Hans Christian Davidsen 

Dobbelte statsborgere 
HUSUM. Sidste år var der 143 i Nordfrisland, der 
blev tysk statsborgere. 111 af dem er samtidig statsborgere 

i et andet land, og det er lidt paradoksalt. I 
princippet har Tyskland nemlig ikke dobbelt statsborgerskab. 

Forklaringen er, at de er omfattet af en 
række særlove. 

Mere side 4 

Kiel lukker 
kassen for 
kommuner 
Besparelser. Dusinvis 
af lokale projekter i 
fare og frivilligt 
arbejde spildt, hvis 
Kiel gennemfører 
nye spareplaner. 

KIEL. I de seneste år har 
tusinder af kommunalpolitikere 

og borgere i SlesvigHolsten 
været i gang med 

at udarbejde en lang række 
lokale projekter. Meget tyder 

nu på, at de fleste af 
dem har arbejdet forgæves. 

De havde fået at vide af 
delstatsregeringen, at der 
kunne opnås støtte til disse 
projekter, hvis det blev anbefalet 

i den såkaldte LSEanalyse. 

Det er en analyse, som 
beskæftiger sig med udviklingen 

i delstatens landområder. 

Delstatsregeringen bekræfter 
nu over for Flensborg 

Avis, at hele projektet 
er i fare. 

- Sparekravene vil gå 
hårdt ud over støtten til 
LSE-projekterne, hvis 
fremtid dermed er uvis. Ministeren 

vil redegøre for 
omfanget af besparelserne i 
den kommende uge, siger 
landbrugsministeriets talsmand, 

Bernhard Wax. 
Han er klar over, at besparelsen 

vil medføre stor 
utilfredshed rundt omkring 
i kommunerne. 

- Men hvor der ikke er 
penge, kan der heller ikke 
ventes støttemidler, siger 
Wax. 

- Det er dybt betænkeligt, 
ikke mindst på baggrund 

af det store arbejde, 
mange kommunalpolitikere 

har lagt i LSE-planerne. 
Besparelser kan ikke erstatte 

en politik med perspektiver 
rundt omkring i 

delstaten, siger SSWs Anke 
Spoorendonk. 

Raning Krueger 
Mere side 5 
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Slaget ved Isted mindet 
Foto: Povl Klavsen 

Foto: Jens Peder Meyer 

SYDSLESVIG. Flere 
steder i Sydslesvig og i 
København blev slaget ved 
Isted i 1850 i går 
mindet. Det var det 
vigtigste slag i krigen 
mellem Slesvig-Holsten 
og Danmark. 

På Den gamle Kirkegård 
i Flensborg var det 
tidligere borgmester 
Helmut Christensen og 
tidligere generalsekretær i 
Sydslesvigsk Forening, 
Gerd Wiencke (herover), 
der nedlagde en krans til 
ære for de faldne i det 
blodige slag. 

I Isted var der for anden 
gang deltagelse af både 
mindretal og flertal. På 
billedet her til venstre ses 
oberst Hans-Peter Köster 
og landråd Jörg-Dietrich 
Kamischke. 
Mere side 3 og 4 
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Stine her til venstre er med på dramaholdet, men hun er 
ikke meget for at blive fotograferet. 

Der er også tid til at slappe af på sommerhøjskolen. Her er 
det Brigitte, der får striber i sin solbrunethed. 

Sommerhøjskole i 
Sydslesvig er unik 
på den måde, at folk 
med forskellig 
baggrund mødes på 
lige fod. Ældre 
møder unge, og 
danskere møder 
sydslesvigere. 

HUSUM. Idrætspladsen 
bagved den danske skole i 
Husum er lavet om til en 
teltplads. Atmosfæren er 
lidt den samme som på en 
musikfestival. Rundt omkring 

sidder eller ligger 
unge og voksne i græsset og 
slapper af. 

Det er ikke kun lummerheden, 
som er skyld i, at 

folk hænger lidt. Det er 
sommerhøjskolens fjerde 
dag, og det uundgåelige 
søvnunderskud kræver sine 

første ofre. 
Men det skal der også 

være plads til, er Karin 
Hahn og Ulrike Sukohl 
enige om. 

Træf mellem dansk 
og sydslesvigsk 
De 130 deltagere i alderen 
fra otte måneder til 72 år er 
her ikke udelukkende for 
at vandre mellem faste aktiviteter 

og workshops. På 
sommerhøjskolen i Husum 
skal der være plads til at 
være for sig selv, samle sig 
og vende tilbage i gruppen 
med ny energi. 

- Vi startede sommerhøjskolen 
for 17 år siden, fortæller 

Ulrike Sukohl. 
- Den var ment som et 

træf mellem sydslevigere 
og danskere. I år har vi en 
stor flok fra Auning på 
Djursland, fra Svendborg 
og fra Sjælland. 

I år er det faktisk første 
gang, at over halvdelen af 
deltagerne kommer fra 
Danmark. 

En dejlig blanding 
- Det giver en dejlig blanding 

og et sjovt sprog, indføjer 
Stine Mauter, som er 

gymnastikinstruktør. Hun 
var selv en lille pige, da 
hun for mange år siden 
kom med på sommerhøjskolen 

for første gang. 
Torsten Wullf har i mange 

år været med til at arrangere 
sommerhøjskolen. 

- I år er det første gang i 
otte år, at jeg bare er deltager, 

fortæller han. 
Det kan tydeligt ses, at 

han nyder sin ny rolle, hvor 
han bare kan bruge de talrige 

tilbud. 
Helt kan han dog ikke 

frasige sig trangen til at 
producere noget. Derfor la- 

Søren er i gang med en 
maleøvelse, der kræver 
koncentration. Han er med 
på sommerhøjskolen for 
ottende gang. Første gang 
var han bare to år. 

(Fotos: Jens Peder Meyer) 

ver han en vægavis sammen 
med Søren Mogensen. 

De to sidder i internetlokalet, 
hvor der ellers bliver 

tilbudt kurser for nybegyndere 
i web-verdenen. 

De to avismænd er flade 
af grin. De har besluttet sig 
for at give avisen en ironisk 
og humoristisk undertone, 
og det ser ud til at virke, i 
hvert fald for dem selv. 

Køkkenet det 
mest travle sted 
Det mest travle sted på 
dette tidspunkt er køkkenet. 

Selv om køkkenchefen 
Bodil Andersen og de andre 
køkkendamer får løn for at 
slide hele dagen, insisterer 
de på at være en del af lejren. 

Ulrike Sukohl og Karin 
Hahn er meget glade for 
køkkenholdet. 

- Sommerhøjskolen står 
og falder med vejret og maden, 

og begge dele har vi 
vundet med i år, siger de 
samstemmende. 

En anderledes 
ferieoplevelse 

Alt efter behag 
Det er kort før frokosttid, 
og de fleste af de 14 faste 
aktiviteter er ved at stoppe 
for i dag. 

Om eftermiddagen er der 
workshops, som deltagerne 
kan melde sig efter behag 
til. 

- Det er vigtigt, at man 
kan prøve noget helt andet 
om eftermiddagen, siger 
Ulrike Sukohl, og Karin 
Hahn tilføjer, at man godt 
kan lave et stramt tilrettelagt 

program for en weekend, 
men ikke hvis man 

skal være sammen en hel 
uge. 

Stine, til venstre, instruerer Anna i de rigtige bevægelser 
på højskolens gymnastikhold. 

Achim bruger en del af sin tid på at øve sig i sin færdighed 
i at jonglere. 

Sammenblandingen 
Det, der præger sommerhøjskolen 

og gør den forskellig 
fra andre lignende 

arrangementer i mindretallet, 
er sammenblandingen 

af folk med vidt forskellig 
baggrund. 

Her mødes den sydslesvigske 
skolelærer på lige 

fod med de sydslesvigske 
elever. Danskere møder 
sydslesvigere, og børn møder 

de ældre. 
Og så er der Wieslaw Zielinski. 

Han er en fotokunstner 
fra Polen. For ti 

år siden havnede han ved 
et tilfælde på en sommerhøjskole, 

og siden har han 
været fotoinstruktør næsten 

hvert år. 
- Vi har ellers en god udskiftning 

i instruktørerne, 
siger Ulrike Sukohl. 

- Vi, som nærmer sig de 
50, trækker os lidt tilbage, 
og de unge tager over. 

Daniel Dürkop 


