
Stor 
promenade-

åbning
LYKSBORG. Der var lagt op til sjov og fest, da
strandpromenaden i Lyksborg i weekenden blev

åbnet. Forskellige gademusikanter spillede og sang,
og lange mennesker på endnu længere stylter

spankulerede rundt på de nye fliser og underholdt
gæsterne med små gangs, og så det hele fra oven. 
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HATSTED. Kunstneren Sven Dalsgaard var
uhyre flittig. Han arbejdede dag og nat og
fremstillede tusinder værker. Hvor usikker
vurderingen af det samlede antal værker er,
ses ud fra fagfoks slag på tasken: Han lavede
siden 1930erne og til sin død mellem 15.000
og 20.000 enkeltværker. Sven Dalsgaard
kommer med på Mikkelbergs årsmødeudstil-
ling sammen med sin navnebror, Sven Hav-
steen-Mikkelsen.
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Flittig kunstner

Fjernsyn. Kabel
Deutschland vil ind-
lede samtaler med
Danmarks Radio om
også at udsende DR-
tv digitalt

FLENSBORG. Sidste år i februar
blev der slukket for det analo-
ge signal med det danske TV2
hos Kabel Deutschland, der er
næsten enerådende på marke-
det for kabel-tv i det nordlige
Tyskland. I stedet blev pro-
grammet udsendt digitalt.

Mange kunder, deraf adskil-
lige i det danske mindretal,
har siden kunnet se et flot tv-
signal fra TV2 - men kan fort-
sat kun modtage Danmarks
Radios tv analogt. 

Specielt hvis man har et di-
gitalt fjernsyn, giver det ofte
grumsede billeder og dårlig
lyd, og mange har helt opgivet
at se den danske tv-kanal.

Men nu er der måske en løs-
ning på vej, så også DR-tv kan

udsendes digitalt til Kabel
Deutschlands kunder.

- Vi ved, at det vil være en
berigelse for mange af vores
kunder i Slesvig-Holsten, og vi
vil gerne gøre det muligt også
at se DR-tv i digital kvalitet,
siger Nicole Buschermöhle, der
er pressetalskvinde for Kabel
Deutschland med Slesvig-Hol-
sten som sit ansvarsområde.

Kabel Deutschland gør op-
mærksom på, at det er en for-
nyelse, som selskabet ikke selv
kan bestemme. Der skal først
føres samtaler med Danmarks
Radio.

- Det er noget, som vi har på
dagsordenen, siger Nicole Bu-
schermöhle.

Det ligger endnu ikke fast,
hvornår forhandlingerne med
det danske tv-selskab kan gå i
gang.

De danske programmer kan
kun ses i Kabel Deutschlands
net i den nordlige del af Sles-
vig-Holsten.

Jens Nygaard
jn@fla.de

Dansk
digitalt tv
måske på vej

FLENSBORG. I pinsedagene blev der vist
helt fænomenale trick på BMX- og ska-
ter-banerne på Schlachthof. 

Her er det den 14-årige Paul Thoelen
fra Viersen, der trods sin unge alder alle-
rede kører med de professionelle ryttere.

Det kræver megen træning og stort mod,
når menneske og cykel skal trodse tyng-
deloven, men også at mærke efter, om det
kan lykkes. Det gjorde han i søndags. Paul
Thoelen overvejede at lave et Flair Drop,
et trick, som kun tre i verden mestrer, men

trods publikums store opbakning beslut-
tede han sig for ikke at gøre forsøget. At
være modig på en BMX-bane er også at
have mod til at sig nej. Tilla Rebsdorf

tr@fla.de
Mere side 4

Akrobatik på to hjul
Optimisme hos
mindretalsaviser 
FLENSBORG. Afslutningen på Midas’ generalforsamling endte
med en fest i Flensborg, hvor blandt andre overborgmester Si-
mon Faber (SSW) var festtaler.

I sin tale til mindretalsavisernes chefredaktører gjorde han op-
mærksom på, at man i Flensborg ganske vist har et fortrinligt
forhold mellem mindretals- og flertalsbefolkningen, men at man
fortsat også må værne om det. Mere side 3 
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TARP. Det var ikke kun i Dan-
mark, at den danske sejr i Me-
lodi Grandprix blev fejret. Det
danske mindretal i Sydslesvig
glædede sig også over, at Em-
melie de Forest løb med sejren.

- Hos os slår hjertet altid for
begge lande, og derfor vinder

en side altid. Derfor glædede
det danske mindretal sig også
over den tyske sejr for tre år
siden i Oslo, siger Per Dittrich,
der er pressetalsmand for Syd-
slesvigsk Vælgerforening i Kiel.

Mere side 14 og Bagsiden 

Mindretallet
fejrede med
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Priser. Under galla-
middagen for de
mange chefredaktø-
rer fra de europæiske
mindretalsaviser i
Flensborg fredag af-
ten blev mindretals-
avisernes Oscars ud-
delt.

FLENSBORG. Hvert år uddeles
priser til journalister for deres
store engagement, når det
drejer sig om at formidle min-
dretalshistorier videre til fler-
talsbefolkningen.
I fredags blev der udelt to

priser, MIDAS journalistpris og
Otto von Habsburgs journa-
listpris. MIDAS journalistpris
gik til journalist Christine Chi-
riac fra Allgemeine Deutsche
Zeitung i Rumænien, og det
var en glad og stolt journalist
på mindretalsavisen, der tak-
kede for hæderen.
- I aften er jeg snart lige så

oprevet, som da min første ar-
tikel gik i trykken, sagde den
unge kvinde fra Rumænien,
hvor det tyske mindretal
skrumper ind år for år.

Hun havde talentet
Egentlig er hun uddannet på
Musikuniversitetet i Bukarest,
og efter studiet besluttede
hun sig for rejse hjem. Her fik
hun ret hurtigt mulighed for
at arbejde i lokalredaktionen
på ADZ, og hun havde talen-
tet, sagde hendes chef, chefre-
daktør på ADZ, Rohtraut Witt-
stock, i sin begrundelse.  
Otto von Habsburgs journa-

listpris gik til Keno Verseck,
freelancer på Der Spiegel og
med rødder i den østlige del af
Kapaterne. 
For 18 år siden droppede

han sit sikre journalistjob og

gik freelance for at kunne ar-
bejde med det, han brænder
for, nemlig mindretalsspørgs-
mål. Den gang var han ikke så
sikker på, at det var det bedste
valg.

- I dag, da jeg står her med
denne anerkendelse, ved jeg,
at jeg gjorde det rigtige, sagde
prismodtageren.

Tilla Rebsdorf
tr@fla.de

Mindretalsavisernes Oscars

MIDAS journalistpris gik til journalist Christine Chiriac fra All-
gemeine Deutsche Zeitung i Rumænien, og Otto von Habsburgs
journalistpris gik til Keno Verseck, der arbejder freelance for
ugemagasinet Der Spiegel.

Den nyvalgte præsident, Editha Slezakova og den afgående
præsident, Toni Ebner (i midten), sammen med den næsten pen-
sionerede chefredaktør på den tyske mindretalsavis i Aabenraa,
Siegfried Matlok. 

FOTOS: TILLA REBSDORF

MIDAS. Trods trange
tider for Europas
mindretalsaviser blev
det en munter afslut-
ning på årets gene-
ralforsamling.

FLENSBORG. Efter et tæt pro-
gram med generalforsamling
og tur til landdagen i Kiel slut-
tede mindretalsavisernes che-
fer dagen af i Flensborghus.  
Festtaler var overborgmes -

ter Simon Faber (SSW), som
tegnede et billede af byen og
regionen i et historisk per-
spektiv. 
- Velkommen i den europæ-

iske komfort zone, et behage-
ligt sted, som også har sine
udfordringer, der skal tages
vare på, sagde overborgmeste-
ren, der med sit danske sinde-
lag står i spidsen for en tysk
by. 
Det fortrinlige forhold mel-

lem flertal og mindretal her i
regionen er ikke selvfølgeligt,
og det skal der værnes om,
sagde han til chefredaktørerne
fra mindretalsaviser i lande,
hvor hverdagen ikke forløber
helt så gnidningsfrit som hos
os. 
- Vi har haft alvorlige kon-

flikter her, men vi har flyttet
os. Her var København-Bonn
erklæringerne i 1955 et godt
redskab for regionen, men
hvert eneste lille skridt tager
tid, og somme tider skal man
et par skridt baglæns for at
komme videre, sagde Simon
Faber. 
- Vi er forskellige og det vil

vi blive ved med at være. Igno-
rerer vi det, vil vi fejle, sagde
han.

En million
FUEV-præsident Hans Heinrich
Hansen (Föderalistischen
Union Europäischer Volks-
gruppen) med sekretariat i
Flensborg var næste taler i
rækken.
Han fortalte om det borger -

initiativ, som de europæiske
mindretal er i gang med. Pro-
jekt »Minority Safepack« har
sat sig for at samle en million
underskrifter for derved at
tvinge EU til at beskæftige sig
mere med mindretal. 
- Lykkes det, er det helt ene-
stående og viser solidaritet

mellem de helt store mindretal
og de mindste, der blot tæller
et par tusinde, sagde han. 
Et år er der til rådighed, så

der skal løbes hurtigt, hvis det
skal lykkes. Alene i Tyskland
skal der samles 92.000 under-
skrifter.
SSFs-formand, Dieter Küss -

ner, kom ind på visionerne om
et Mindretallenes Hus, som
godt kan få plads i Flensborg-
hus. Og aftenen bød på endnu
en overraskelse. Den nyvalgte
præsident, Editha Slezakova,
havde sammen med den afgå-
ende præsident, Toni Ebner,
besluttet, at den næsten pen-
sionerede chefredaktør på den
tyske mindretalsavis, Siegfried
Matlok, også skulle have en
statuette for sit store engage-
ment gennem årene.  
- Du har været helt tæt på

organisationen siden starten
og givet mange gode råd. Du
har sagt din menig, også når
den var ubekvem, og det skal
du have den her for, sagde To-
ni Ebner. 

Selv fik Toni Ebner en bog
med fotos fra de mange high-
lights gennem hans 12 år som
præsident for MIDAS (Minori-
ties Daily Association), som
tæller 27 aviser på 12 sprog og
når ud til mellem tre og fire
millioner læsere.
Flensborg Avis og Der

Nordschleswiger var fælles om
at arrangere årsmødet.

Tilla Rebsdorf
tr@fla.de

Mindretal tror
på fremtiden

Editha Slezakova sammen med Flensborg Avis’ chefredaktør,
Bjarne Lønborg.

Overborgmester Simon Faber (t.h.) holdt festtalen.

Schulchor fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa med korleder Sarah Arnkjær
leverede den musikalske del af underholdningen.

Vi er forskellige
og det vil vi
 blive ved med
at være.

Simon Faber,
overborgmester

”
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