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Vermietung, Verkauf
Werkstatt, Service

Schleswig Wohnmobile GmbH
Werner von Siemens Str. 9

24837 Schleswig
Tel.: 0 46 21 / 3 30 33
www.schleswig-wohnmobile.de
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Demonstration. Mindretal-
let vælger bil i stedet for
bus eller tog for at være
med til aktionsdagen i
Flensborg på lørdag.

FLENSBORG. Langt færre end forventet
vælger bus og tog for at være med på
100 procent-aktionsdagen i Flensborg
på lørdag.

- Som det ser ud lige nu, vil der køre
32 busser med 1481 passagerer til Exe.
Derudover er der blevet solgt 630 tog-
billetter. Men faktisk er der bestilt
3200 pladser, 1600 i hver retning, siger
Henning Wietz, kørselsleder hos Dansk
Skoleforening for Sydslesvig.

Han har selv en god forklaring på,
hvorfor mange af deltagerne ved 100
procent-aktionsdagen fravælger of-
fentlige transportmidler for i stedet
selv at organisere transporten.

- De fleste vælger at køre selv. De vil
ikke vente på at køre retur med bus el-

ler tog, men i stedet hellere fortsætte
med indkøb eller en tur til Danmark, si-
ger Henning Wietz, der ikke er i tvivl
om, at aktionsdagen får den forvente-
de opbakning. 

Det er kun et spørgsmål om, hvordan
deltagerne vælger at komme til Flens-
borg.

Kørselslederen erkender også, at
pengene, især for familier med flere
børn, kan være en af årsagerne til, at
mange vælger bilen i stedet for bus el-
ler tog.

Henning Wietz er alligevel meget

forundret over den ringe interesse for
især at tage toget på lørdag.

- Det overrasker mig, da den store
parkeringsplads på Exe er spærret på
grund af optoget. Folk, der vil være
med, må være opmærksom på, at der
også er en del andre aktiviteter i Flens-
borg på lørdag, og dertil kommer de
mange vejarbejder - eksempelvis i
Speicherlinie, siger Henning Wietz.

Marc Reese
mr@fla.de

Lørdagens billetsalg overrasker

DYBBØL. - Tyskerne er vores
venner. Derfor er tyske solda-
ter også til stede her i dag.

Chefen for Hærens Sergent-
skole i Sønderborg, Viggo
Ravn, holdt sammen med
Tysklands ambassadør i Dan-
mark, Michael Zenner, minde-
talerne på gårsdagens Dybbøl-
dag.

Talerne mindedes de mange
danske og tyske soldater, der
faldt ved Slaget ved Dybbøl
den 18. april 1864. De to talere
gjorde også status over nuti-
dens dansk-tyske forhold.

- I dag er der venskab og til-
lid mellem tyskere og danske-
re. Forholdet er tættere end
nogensinde, sagde Michael
Zenner. Henrik Dürr

hd@fla.de
Mere side 10

Slaget,
der

aldrig
bliver
glemt

Nej til
unge bilister

BERLIN. Trafikminister Peter Ramsauer (CSU)
var hurtig til at sige nej til et
forslag, der ville give 16-årige
lov til at tage kørekort til bil.
Forslaget var stillet af en vice-
minister fra CDU. Både kørelæ-
rere og bilistorganisationen
ADAC er tilfreds med ministe-
rens hurtige reaktion. 

Mere side 16

Penge
med

TARP. Ministerpræsident
Peter Harry Carstensen

(CDU) havde de store
penge med, da han i går

besøgte virksomheden
Trixie i Tarp. 1,5 millioner

euro fra delstaten skal
være med til at sørge for

en stor udvidelse på
virksomheden. 
Mere side 6

Forhold
for
flygtninge
kritiseres
RENDSBORG. Forholdet for de
flygtninge, der skal sendes ud
af Tyskland, møder nu skarp
kritik. 

Kritikken kommer fra både
en flygtningeorganisation og
det politisk udvalgte råd, der
skal føre tilsyn med institutio-
nen i Rendsborg.

Kritikken går på, at menne-
sker, der er flygtet fra krig og
forfølgelse, bliver sat bag
tremmer og i mange tilfælde
ikke får den nødvendige be-
handling, mens de venter på at
blive sendt hjem. (FlA)

Mere side 16

Gaver med
polet

FLENSBORG. Eleverne på Gu-
stav Johansen-Skolen fik i går
en dejlig gave af skolens sam-
arbejdsudvalg. Gaven bestod i
3000 euro, som er blevet an-
vendt til at købe nyt legetøj

for. Men der er indført et sær-
ligt system, når det ny legetøj

skal anvendes. Mere side 3

Kærlighed
i kirken

FLENSBORG. Højsangen er Bi-
belens fortælling om et stærkt
erotisk forhold, og det har in-

spireret den lokale kunstner,
Uwe Appold, til 26 malerier. 

Billederne har han lavet i lø-
bet af 13 år, og de kan snart

ses i Marienkirche og Nikolai-
kirche. Mere side 17
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Udstilling. Uwe Ap-
pold har i 13 år ar-
bejdet intensivt med
Bibelens Højsang og
ladet sig inspirere af
de tætte kærligheds-
scener. Resultatet er
26 malerier, der ud-
stilles i to Flensborg-
kirker.

FLENSBORG. Højsangen er Bi-
belens fortælling om et stærkt
erotisk forhold mellem den
sorte skønhed Shulamit og en
mandlig elsker. Den er et tag-
selvbord af sexscener, som
dog er holdt i et poetisk
sprog. Men der er ikke noget
at tage fejl af her:

»Din skikkelse er rank som
en palme, dine bryster er som
klaser. Jeg siger: Jeg vil klatre
op i palmen, jeg vil gribe fat i
dens grene. Dine bryster skal
være som vinstokkens klaser«. 

Eller sagt lidt mere kort og
præcist i samme højsang: 

»Spis, venner, drik, og berus
jer i elskov!«.

Skriftets danske navn stam-
mer fra Martin Luthers tyske
bibeloversættelse. Eller »Ho-
helied«, som den hedder på
tysk.

Kunstneren Uwe Appold fra
Flensborg kender efterhånden
Højsangen ud og ind. I 1999
gik han i gang med sin store
billedcyklus til teksten - et
projekt, som han først har af-
sluttet her i 2012.

Resultatet er 36 billeder, der
fra på søndag kan ses på en
dobbeltudstilling i Flensborgs
to store kirker: Marienkirche
nord for Nordermarkt og Ni-
kolaikirche ved Südermarkt.
»Shir« er titlen på udstillinger-
ne, og titlen er hentet fra den
originale hebraiske tekst »shir

ha-shirim«, der betyder »san-
genes sang«.

Uwe Appold fylder i år 70.
Han har gennem sin lange
kunstnerkarriere beskæftiget
sig intensivt med bibelske mo-
tiver. I billederne undgår Uwe
Appold allegoriske fortolknin-
ger af den gammelorientalske
kærlighedslyrik. Hans hoved-
anliggende er at skildre det,

der forbinder to elskende
mennesker og fremstille ska-
belsen som en gave.

Det svinger og vibrerer i de
intensive møder, og de heftige
venstre billedflader bliver
mødt med monokrome højre
billedflader, som sætter tinge-
ne i balance. I 37 breve kom-
menterer Uwe Appold sit
værk.

Udstillingerne åbnes med to
gudstjenester på søndag: Først
ved pastor Thomas Borne-
mann i Nikolaikirche klokken
10 og dernæst ved biskop
Gerhard Ulrich i Marienkirche
klokken 14. Udstillingerne kan
derefter ses til og med den 10.
juni.

Lørdag den 5. maj klokken
11 er der en fire timer lang

rundvisning til begge udstil-
linger med kunstneren selv
som guide. Søndag den 13.
maj klokken 20 er der en kon-
cert med ensemlet Concerto
Farinelli, der spiller musik til
Højsangen komponeret af
blandt andre Schütz og Mon-
teverdi. Koncerten ledes af
kantor i Marienkirche, Matthi-
as Janz.

Søndag den 3. juni finder en
musikalsk afslutningsgudstje-
neste sted i Nikolaikirche.
Kammerkoret Capella Sankt
Nikolai synger værker af Ed-
vard Grieg og Melchior Frank.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Elskov i kirken

Uwe Appold fra
Flensborg kender
efterhånden Høj-

sangen ud og ind. I
1999 gik han i gang

med sin store bil-
ledcyklus til teksten

- et projekt, som
han først har af-

sluttet her i 2012.

Kunstneren Uwe Appold har igennem en lang periode haft en forkærlighed for kristne motiver. Derfor har han haft et tæt samarbejde med flere menigheder om at
lade kunsten indgå som en del af kirkerummet.


