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Flensborg og Lyksborg. Fra den 12.-
14. oktober er der æblefest i Flens-
borg og Lyksborg. Fredag den 12. 
ankommer de traditionelle sejlski-
be til Lyksborg for herfra at udski-
be æbler til Flensborg. I Lyksborg 
vil der fra kl. 14-18 være diverse 
informations- og salgsboder samt 
musikalsk underholdning i Kur-
parken ved strandpromenaden. I 
Flensborg forarbejdes og sælges 
æblerne. 

Der vil være madboder, under-
holdning og show på Museums-
havnen lørdag den 13. og søndag 
den 14. oktober fra kl. 10-19. Vil 
man med ombord på et af de gam-
le sejlskibe, kan dette ske mod et 
gebyr. Tilmelding sker på Muse-
umshavnens hjemmeside. nh

HAVN

Æblefest i 
weekenden

... erschlug ein 41-jähriger Glücks-
burger seine 37-jährige Ehefrau 
mit zwei Faustschlägen an den 
Kopf. Die Frau erlitt eine Hirn-
blutung, an der sie verstarb. Zu-
nächst ging die Polizei von einen 
Unfall aus. Beim letzten Verhör 
durch die Kriminalpolizei erlitt 
der Ehemann einen Zusammen-
bruch und gestand das Gewaltver-
brechen. Er habe seine Ehefrau 
im Verlauf eines Streits zunächst 
mit der Faust und später auch 
noch mit einem Ledergürtel ge-
schlagen. Der Mann kam in Un-
tersuchungshaft, und die fünf 
Kinder des Ehepaares im Alter 
zwischen zwei und 12 Jahren wur-
den in ein Kinderheim gebracht.

Vor 50 
Jahren ...

Stort ros fra sundhedsminister Heiner Garg til Diako-sygehusets mammografi-afdeling, der fejrer ti-års 
jubilæum i år.

BRYSTKRÆFT
Holger Johannsen
hoj@fla.de

Flensborg. - Flensborg og norden er 
helt i top, når det drejer sig om bryst-
undersøgelser, sagde Slesvig-Hol-
stens social- og sundhedsminister, 
Heiner Garg (FDP), da han onsdag 
middag besøgte sygehuset Diakos 
mammografi-afdeling, som holdt ti-
års jubilæum.

Det skete med et åbent-hus arran-
gement, festtaler og en paneldiskus-
sion. Afdelingen, som officielt hed-
der Screening-Einheit Nördliches 
Schleswig-Holstein, er ifølge ministe-
ren den eneste afdeling i hele Tysk-
land, der tilbyder en brystkræft-pro-
fylakse, der opfylder alle EUs kvali-
tetskrav.

- Siden mammografi-afdelingen i 
Flensborg åbnede i 2008, er der nu 
etableret tilbud om tidlige brystun-
dersøgelser i hele Slesvig-Holsten, 
sagde ministeren.

Han opfordrede alle kvinder over 
50 år til at tage imod tilbuddet om en 

brystscreening.
- Brystkræft er den hyppigste kræft-

sygdom hos kvinder. Jo tidligere det 
bliver opdaget, jo større er chancen 
for at blive helbredt, understregede 
Heiner Garg.

Maria-Theresia Schlütter, der er 
chef for Flensborg Kommunes social- 
og sundhedsafdeling, kaldte Diakos 
screening-enhed »yderst kompetent«.

Hun sagde, at brystkræft stadig er 
tabubelagt, og det er årsagen til, at 
ikke flere kvinder går til undersøgel-
se.

- Derimod er vores naboland Dan-
mark et godt eksempel på, hvordan 
man kan tale åbnet om det. Nord for 
grænsen kan man se lyserøde ballo-
ner i mange udstillingsvinduer, og 
der er der en landsdækkende kam-
pagne-dag i Danmark, sagde Maria-
Theresia Schlütter.

Lederen af Diakos mammografi-af-
deling, læge Irene von der Ahe, frem-
hævede samarbejdet med Klinikum 
Nordfriesland i Husum.

- Og vores screenings-afdeling med 
de mulige telefonkonferencer vil 
blive rollemodel for hele Tyskland,  

meddelte hun.
Irene von der Ahe kom ind på de 

forbehold, som mange kvinder sta-
dig har, når det drejer sig om bryst-
undersøgelser.

- Men der er ingen grund til at væ-
re bange. Med en screening gør jeg 
noget godt for mig selv, fordi jeg pas-
ser på mig selv, og fordi jeg er det 
værd, sagde hun.

Screening: Flensborg  
er helt i top

Hvorfor det er vigtigt, at vi ikke straks maler fanden på væggen, når vi møder noget nyt.

PÅ TVÆRS
Holger Johannsen
hoj@fla.de

Biler er djævelens værk, ikke sandt?
Min oldefar Peter Nikolaus Meyer, 

der blev født i 1875 i Garding, kun-
ne godt huske de første automobiler, 
der susede gennem Ejdersted i be-
gyndelsen af det 20. århundrede. Han 
fortalte mig, at folk ude på landet var 
skrækslagne, da de for første gang 
så de nogle af de nye køretøjer, som 
Gottlieb Daimler og Carl Benz havde 
opfundet. De drønede larmende gen-
nem oldefars landsby og lugtede ik-

ke ikke spor tiltalende.
Min oldefars mor, altså min tipol-

demor, sagde til ham engang:
- Oh, disse automobiler! De er 

djævlens værk, de skal nok dræbe os 
allesammen.

Til dels fik min tipoldemor ret. Jeg 
tænker ikke kun på de millioner af 
mennesker, der gennem årene er dø-
de i trafikulykker verden over. Auto-
mobiler er også farlige på en anden 
måde. De dræber indirekte gennem 
det skadelige udslip, som de forpes-
ter luften og verdensklimaet med.

Helt ret fik min tipoldemor dog al-
ligevel ikke. Trafikken dræbte i hvert 
fald ikke hendes søn, min oldefar. 

Han fik et langt liv og døde af alder-
dom, da han skulle til at fejre sin 100-
års fødselsdag. Fred være med ham.

Nej, bilerne er næppe djævlens 
værk. Det har været et stort skridt 
fremad for menneskeheden, at biler-
ne blev opfundet. Uden biler, ingen 
mobilitet. Bilerne har lært os at rej-
se. Og de kan også bruges til mange 
andre ting - for eksempel at gøre na-
boen misundelig, hvis bilen har til-
strækkelig mange heste.

Sagt på en anden måde: Du kan 
kan ikke nå til Kina i en hestevogn - 
det kræver mange flere hestekræfter.

***
Menneskerne har altid haft svært 

ved at vænne sig til nye tider. Netop i 
vores tid er det dog mere nødvendigt 
end før at indstille sig på forandrin-
ger. Lige så forfærdet min tipolde-
mor var, da hun for første gang ople-
vede, hvordan en automobil drønede 
gennem landsbyen, lige så skeptisk 
er mange mennesker nu om dage, 
når det handler om elbiler. De vil ik-
ke have at gøre med dem.

»Ellerten« larmer godt nok ikke. 
Tværtimod, elbiler er stille og lydløs. 
Men de er så tavse, at det nærmest er 
uhyggeligt.

Opfindernes land, som Tyskland 
også gerne bliver kaldt, har sovet i 
timen, mens lande i det fjerne østen 

har vundet kapløbet om udviklingen 
af batterier til elbiler. Det er asiater-
ne med Kina i spidsen, der klart fø-
rer, når det drejer sig om markedsfø-
ringen af elbiler.

Nogle eksperter mener, at løbet al-
lerede er kørt for europæerne.

***
Hvad kan vi lære af det?
Svaret er nemt: Mal ikke fanden 

på væggen, når du møder noget nyt. 
Man kan ikke altid stole på sin tipol-
demor.

Du når ikke til Kina i hestevogn

Sundhedsminister Heiner Garg 
(FDP) var på besøg i Diakos mam-
mografi-afdeling. Her sammen med 
Dr. Irene von der Ahe, der er leder af 
afdelingen. Fotos: Tim Riediger

RESÜMEE

»Der Norden ist ganz oben.« Mit 
diesem Wortspiel lobte Schles-
wig-Holsteins Sozial- und Ge-
sundheitsminister Heiner Garg 
(FDP) die Screening-Einheit des 
Flensburger Diako-Kranken-
hauses für ihren Einsatz für die 
Früherkennung von Brustkrebs. 
Das Flensburger Mammogra-
phie-Zentrum sei bundesweit 
das einzige, das schon die ho-
hen EU-Standards erfülle. Die 
Leiterin der Einrichtung, Irene 
von der Ahe, unterstrich, es ge-
he ihr darum, Frauen die Angst 
vor der Untersuchung zu neh-
men: »Mit Screening tue ich mir 
etwas Gutes, es gibt mir das Ge-
fühl, dass ich auf mich aufpas-
se«, erklärte die Ärztin.

Lederen af Diakos mammografi-afdeling, læge Irene von der Ahe, forklarer 
ministeren, hvordan resultatet af en screening ser ud.

Tyvstart på avisen 
allerede fra kl. 21 

dagen inden.

Som abonnent kan du læse 
e-avisen på www.fla.de eller 
ved at hente Flensborg Avis’
app på din tablet eller mobil.


