
UNDEVAD/SØNDERBORG. - Jeg er glad for de reaktioner, der
kom, for det havde været en katastrofe,
hvis man ikke havde modsagt de for-

muleringer, der er brugt i Sønderborgs
ansøgning om at blive europæisk 

kulturhovedstad i 2017. 
Det siger kunstneren Uwe Appold, som er

tilhænger af, at grænseregionen får tildelt
den eftertragtede titel. Han vender sig især

imod, at der stadig bruges fjendebilleder om modsæt-
ningerne mellem dansk og tysk. 

Den 70-årige kunstner er i gang med at forberede en
stor udstilling, som skal afslutte hans jubilæumsår. 

Mere side 19

Han er fortørnet
Praktik 
over grænsen
PADBORG. Jakob Behrmann krydsede grænsen,
da han skulle finde en studierelevant praktik-
plads. Til daglig studerer han driftsøkonomi på

Flensborg Universitet, men i øjeblik-
ket er han i praktik hos transport-

virksomheden H.P. Therkelsen i
Padborg. Her har han fået

smag for at arbejde i Dan-
mark. Mere side 9
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Fremtiden. Flere end 
nogensinde kan dansk i
Sydslesvig, men færre
bruger sproget. - Det må
vi arbejde på at ændre, si-
ger SSWs landsformand,
Flemming Meyer.

HANVED. - Jeg håber, at vi kan få en

øget bevidsthed om det danske
sprog. Flere end nogensinde i Sydsles-
vig taler dansk, men færre og færre
bruger til det daglig og i hjemmene.
Derimod er vi flittige til at bruge
dansk, når vi mødes inden for min-
dretallet.

Flemming Meyer, som er formand
for Sydslesvigsk Vælgerforening
(SSW) og Det sydslesvigske Samråd,
peger nu på en faktor, som er af stor
betydning for, hvordan det danske
mindretal vil se ud om nogle årtier.

- Det danske sprog har en central

betydning for os som den vigtigste
kulturbærer og som noget af det, der
holder os sammen, siger han.

SSWs formand gør opmærksom på,
at partiet arbejder på at få en sprog-
politik i Slesvig-Holsten, og at det er
vigtigt »at styrke vores egen posi-
tion«.

- Sprogligt er vi ikke nær så synlig
som andre mindretal, og jeg skal være
den første til at indrømme, at jeg selv
tidligere har undervurderet betydnin-
gen af en sådan synlighed, siger
Flemming Meyer. 

Han mener derfor, at der blandt
andet skal arbejdes mere for forøget
dansk skiltning og for, at der tales
mere dansk i forvaltningerne rundt
om i landsdelen.

- Det har også en betydning for vo-
res selvrespekt, siger han.

SSWs formand er ellers fortrøst-
ningsfuld, når det drejer sig om min-
dretallets fremtid.

- Vi står stærkt nu - og det vil vi
også gøre om 30 år, siger han.

Jens Nygaard
jn@fla.de Mere side 5

- Vi bør tale mere dansk

Flemming Meyer slår et slag for bru-
gen af dansk sprog i Sydslesvig.

Farvel
og tak

KØBENHAVN. Fremtiden for
Danmarks bedste håndbold-
hold, AG København, tegner

uvis. Højst overraskende med-
delte klubbens ejer, Jesper
»Kasi« Nielsen i går, at han

trækker sig som bestyrelses-
formand og sætter sin ejeran-

del af klubben til salg.
Mere side 11

Nu er 
hun 102 år

FLENSBORG. Dora Weiss er
den ældste beboer på Dansk
Alderdomshjem. I går fyldte

hun 102 år - men det er ikke
usædvanligt i hendes familie,

blev det røbet under sammen-
komsten. 

Mere side 2

Her 
er der 
ly for 

sommer-
vejret

FLENSBORG. Hvad skal man
dog stille op?

Sådan lyder et af spørgsmåle-
ne fra en af de familier, der i

går besøgte legeparken 
SumSum.

Men den havde tilsyneladende
selv fundet et godt svar på

spørgsmålet. Det indendørs le-
geland oplever en stor til-

strømning i disse dage. Her er
det Jaane Grimm på otte må-

neder, der har det helt fint i
boldebadet. 

Mere side 15
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På vej
mod
rekord
i Kieler-
Kanalen
KIEL. Trafikken i Kieler-
kanalen er i år på vej til
at sætte ny rekord. I årets
første fire måneder blev
der fragtet over 52 mil-
lioner ton gods igennem
den godt 100 km lange
kanal, der forbinder
Nordsøen med Østersøen.

Dermed er der stor
sandsynlighed for, at den
hidtidige rekord fra 2008,
da der blev fragtet 106
millioner ton gods igen-
nem kanalen, bliver over-
gået i år.

Der er flere grunde til
fremgangen, men især
større skibe og en frem-
gang i den erhvervsmæs-
sige aktivitet i Østersø-
området betegnes som
de største årsager til
fremgangen. 

Mere side 13
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Uwe Appold i sit atelier, hvor han viser nogle malerier frem, der skal være med på udstillingen »Offene Briefe an B.«. I hånden har
han billedet om Bismarck, til venstre står et billede om Tycho Brahe.
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LANGHORN. Allerede for 10.
gang gennemfører Harmonic
Brass Quintett fra München en
workshop for messingblæsere i
Langhorn i Nordfrisland. Ar-
rangementet bliver åbnet med
en koncert i Laurentius-kirken
i Langhorn under titlen »5 Års-
tider«. På programmet søndag
den 22. juli kl. 17 står værker
af Vivaldi, Haydn, Mendels-
sohn-Bartholdy, Tjaikovskij,
Piazzolla og ikke mindst urop-
førelsen af en årstider-suite,
komponeret af Harmonic Brass

selv.
Fra mandag til lørdag mødes

bagefter ca. 100 deltagere fra
Tyskland og Østrig i Friedrich-
Paulsen-Schule i Nibøl for at
udarbejde et koncertprogram,
der præsenteres fredag den
27. juli kl. 19, ligeledes i Lau-
rentius-kirken. Koncerten gen-
tages ovenikøbet dagen efter i
Nikolai-kirken i Flensborg.

Billetter til alle tre koncerter
kan fås i forsalg på tlf.
0172/4537213 eller pr. e-mail
til eaautzen@web.de. (FlA)

Jubilæumsworkshop
med Harmonic Brass

Kvintetten Harmonic Brass inviterer til koncert med titlen »5
Jahreszeiten«.

Film. Den meget om-
diskuterede danske
film bliver ved med
at imponere interna-
tionale juryer.

NEW YORK. Den danske doku-
mentarfilm »Armadillo« har
chancen for at løbe med hele
fire af de prestigefyldte ameri-
kanske Emmy-priser, når de
uddeles i New York i oktober.

Filmen om den danske krigs-
indsats i Afghanistan har alle-
rede høstet flere danske og in-
ternationale priser, og torsdag
stod det klart, at filmen ved
Emmy-uddelingen blandt an-
det kan løbe med prisen som
»Bedste dokumentar«.

»Armadillo« og instruktøren
Janus Metz er desuden nomi-
neret i kategorien »Enestående
dækning af en løbende ny-
hedshistorie«.

Herudover er fotograf Lars
Skree nomineret for »Bedste
fotografering« af en doku-
mentar, og klipper Per K. Kir-
kegaard er nomineret for
»Bedste klipning« af en doku-
mentar.

Den danske dokumentar er

således det bidrag, der får flest
nomineringer til årets udgave
af den fornemme tv-pris.

»Armadillo« skal kæmpe
mod nyheds-, aktualitets- og
dokumentarprogrammer fra
hele verden, for eksempel fra
Egypten, Libyen, Syrien og Ja-
pan, med emner som naturka-
tastrofer, finanskrise, drabet
på Osama bin Laden og meget
andet.

Den unikke film »Armadillo«
blev lavet, da instruktør Janus
Metz og fotograf Lars Skree fik
lov til i et halvt år at følge de
danske soldater i forreste linje
med kameraet tændt på afgø-
rende tidspunkter og under
voldsomme kamphandlinger.

Armadillo er baseret på op-
tagelser, der er foretaget i Hel-
mandprovinsen i Afghanistan,
hvor instruktør og fotograf
fulgte danske soldater under
kamphandlinger, og flere af
filmens scener vakte stor furo-
re.

Især en kontroversiel scene,
hvor en soldat fortæller om
lik viderede talibanere, blev
omtalt og diskuteret voldsomt,
da filmen fik premiere.

Da »Armadillo« blev vist på
TV 2 i 2011 trak den 1,1 mio.
seere. /ritzau/

Armadillo
nomineret til
fire Emmy-priser

HIDDENSEE/SILD. Den interna-
tional kendte danseskole Pa-
lucca fra Dresden gennemfø-
rer også i år et projekt, som fo-
regår først på øen Hiddensee
og siden på Sild. I år er mot -
toet for danseugerne »Trans-
Formation(s)«.

Forandringer er forbilledet
og inspiration for danse-ele-
verne under projektugerne,
som retter fokus på improvisa-
tioner. 

Fra 24. til 29. juli gæster
skolen Hiddensee, og fra 30.
juli til 4. august er man på
Sild. I samarbejde med kunst-
nere og musikere udvikles per-
formances og happenings.

Palucca-skolens årlige Hid-
densee-/Sild-projekt minder
om skolens grundlægger, Gret
Palucca, som i 1924 besøgte
Sild for første gang og tilbrag-
te sine ferier på Hiddensee si-
den 1948. (FlA)

Palucca-studerende
danser på Sild

Kunst. Uwe Appold
viser i efteråret en ny
billedcyklus i fire af
Flensborgs kirker.

UNDEVAD. Det skal blive en
flot afslutning på Uwe Ap-
polds jubilæumsår - og efter
alt at dømme bliver ønsket op-
fyldt. 

Kunstneren med bopæl i
Flensborg og atelier i Undevad
har haft 70 års fødselsdag for
nylig, og samtidig er det nu 50
år siden, han som kunstner
havde sin første udstilling. Der
har allerede været en del ar-
rangementer i år for at marke-
re jubilæerne, og fra den 28.
oktober viser Uwe Appold en
udstilling hele fire forskellige
steder i Flensborg.

Det er et billedcyklus med
titlen »Offene Briefe an B.«,
der skal udstilles fordelt over
Johannis-kirken, Gertrud-kir-
ken og menighedscentret
Fruer lund. Dertil kommer 11
billeder om salmer med titlen
»At bønfalde og at bande«,
som udstilles hos Det evange-
liske Fællesskab i Südergraben.
De tre sidstnævnte har Uwe
Appold været med til at ud-
smykke, og Johannis-kirken
ligger i den bydel, han har
fundet sit hjem i.

J’accuse
Med udgangspunkt i Èmile Zo-
las berømte »J’accuse«, som
var et åbent brev i 1898 til den
daværende franske præsident
Félix Faure og som udløste
Dreyfus-affæren, beskæftiger
Uwe Appold sig med selve stil-
formen »åbent brev«. Han har
valgt 20 citater fra historiske
personligheder, hvis navne alle
begynder med et B, og malet
et billede til hvert citat. Bille-

derne skal betragtes som et
spejl af citatet. Da de oprinde-
lige ophavsmænd og -kvinder
dog ikke selv kan reagere, skal
malerierne forstås som en op-
fordring til beskueren at re-
flektere over samfundets si-
tuation.

- Et første skridt vil være at
værne om værdierne, at er-
kende, hvor de går tabt, og at
formulere nye, siger Uwe Ap-
pold, som selv betragter beva-
relsen af vores samfunds tradi-
tionelle værdier som et af de
vigtigste budskaber i hans
kunst uden dog at ville blokere
for en videreudvikling af de
overleverede værdier.
Blandt protagonisterne i Ap-

polds billedcyklus finder vi
bl.a. Ernst Barlach, Bertolt
Brecht (hvis fornavn oprinde-
ligt stavedes Berthold), Joseph
Beuys, Heinrich Böll, Gottfried
Benn, Anton Bruckner, Ernst
Bloch, Ingeborg Bachmann og
Willy Brandt. Også Danmark er
repræsenteret ved Nils Bohr
og Tycho Brahe. Af sidstnævn-
te stammer citatet  »Må jeg ej
synes at have levet forgæves«,
et udsagn, som har imponeret
Uwe Appold.

Den første tyske rigskansler,
Otto von Bismarck, har sagt:
»Tilliden er en sart plante. Når
den ødelægges, kommer den
ikke så snart igen.« Også dette
citat har gjort indtryk på Uwe

Appold, for ordene er fortsat
rigtige.

- Man kan jo overføre det til
vores samfund, hvor tilliden til
politikerne er forsvundet, fordi
de har ødelagt den, siger Uwe
Appold og skynder sig at pege
på en vigtig detalje:

- Vi oplever ikke politiklede,
men politikerlede, siger han.

Led af politikerne
Og han er selv led og ked af
politikerne. De skal sørge for,
at vore børn og børnebørn har
et perspektiv i livet, men de
gør det ikke godt nok, mener
han og peger som eksempel på
de forgæves anstrengelser at
få stoppet klimaforandringer-

ne. Men sur er han også med
hensyn til et mere nærværen-
de emne: Sønderborgs ansøg-
ning om at være europæisk
kulturby i 2017.

- Jeg er fortørnet over den
måde, ansøgningen er formu-
leret på, hvor man peger på
modsætningerne og et fjende-
billede mellem tysk og dansk i
vores grænseregion. Det måtte
aldrig ske, og det var aldrig
sket, hvis man før havde sat
sig sammen og snakket om
tingene, for eksempel også
med kunstnere. Hvis Sønder-
borg vinder konkurrencen,
fordi juryen mener, at man så
bidrager til at overvinde disse
angivelige modsætninger, sker

det jo på et falsk grundlag, si-
ger Uwe Appold, som dog ikke
lægger skjul på, at han allige-
vel vil være meget glad, hvis
Sønderborg og hele grænsere-
gionen får den eftertragtede
titel. Og han er glad for de
mange reaktioner, bl.a. af kul-
turminister Anke Spoorendonk
(SSW), der korrigerede for det
forkerte indtryk af situationen
i grænselandet, ansøgningen
har givet udtryk for. 

- Og så håber jeg, at man
bagefter finder ud af at tale
sammen. Grænsen er jo i dag
ikke længere en skillelinje,
men noget, der binder os sam-
men, siger Uwe Appold, der
mener, at det netop er forskel-
ligheden, der er styrken ikke
kun i grænseregionen, men
også i Europa som helhed.

Aldrig vist før
De 20 billeder fra »Offene
Briefe an B.« har alle den sam-
me størrelse, nemlig 98 x 103
centimeter, og de er blevet til i
årene 2009-2010. De er dog
aldrig blevet vist før. Materia-
lerne er som udgangspunkt
akryl, sand og tekstil på lær-
red, men nogle billeder er også
forsynet med guld eller sølv
eller begge dele.

Udstillingens åbning marke-
res den 28. oktober kl. 11.30 i
Johannis-kirken. Herefter kan
udstillingen ses alle fire steder
t.o.m. den 18. november, når
der afsluttes med arrange-
menter både i Johannis-kirken
og i Det Evangeliske Fælles-
skabs lokaler. Foredrag, guds-
tjenester og endda en bustur
gennem alle deltagende me-
nigheder danner rammepro-
grammet omkring udstillin-
gen.

Lars Geerdes
lg@fla.de

Kæmpe udstilling som
toppen på jubilæumsåret

Grænsen er jo i dag
ikke længere en
skillelinje, men noget,
der binder os sammen. 

Uwe Appold
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