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Nazi-trusler giver pige søvnløse nætter
Civil courage. En 20årig flensborger gjorde en ung mand opmærksom på, at han
bærer nazist-tøj med uhyggelige
konsekvenser.
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trusselsbrev ind ad brevsprækken.

Trussel mod børn
»Hold din kæft«, stod der i teksten, og »vi kender også din
søster og hendes børn«.
Børnenes navne står også i
teksten.
Charlotte havde planer om
at flytte til Flensborg, og det
gjorde hun nu i en fart. Men
der gik ikke mange dage, før
der igen dumpede et brev ind i
den ny bolig i Norderstraße,
som ellers ligger godt gemt i
en baggård. »Ti nu endelig stille, ellers vil blodet komme til
at flyde, og det vil være dit
blod«, lød budskabet nu.
- Jeg har siden svært ved at
sove roligt om natten, siger
Charlotte.

FLENSBORG. Sagen har måske
to uhyggelige dimensioner.
Den første er, at en ung pige i
Flensborg bliver truet via breve fra nynazister. Den anden
ubehagelige side af sagen er,
at pigen prøvede at anmelde
truslerne hos politiet i Skovlund/Schafflund - uden held.
Den 20-årige Charlotte D.
var den 18. november som
sædvanligt på vej fra sin
skole i Flensborg hjem til
Nordhackstedt, hvor hun endnu boede på det tidspunkt. I
bussen mødte hun en jævnældrende ung mand, hvis tøj
hun lagde mærke til.

Fördebande hjælper
Hun er imidlertid medlem af
en stor, alternativ ungsdomsforening i Flensborg, Jugendverband Fördebande, som bekender sig til venstrefløjen, og
som har over 300 medlemmer.
Charlotte er medlem af styrelsen, og sagen blev drøftet i
foreningen.
- Fra nu af skal hun ikke sove alene i sin lejlighed i Norderstraße mere, siger Torben
Mayer, formanden for Fördebande.
Men foreningen har også
sendt et åbent brev ud til partierne og forvaltningen i
Flensborg om, hvad der skete.
- Vi vil gerne sørge for, at
det, der skete, bliver kendt, og
at gerningsmændene ikke skal
føle sig anonyme i Flensborg,
siger Torben Mayer.

Fare for problemer
- Jeg sagde til fyren, at tøjmærket af jakken og huen plejer at blive brugt af nynazister,
og at man godt kan få alvorlige problemer af at gå i sådan
noget tøj i en by som Flensborg, husker Charlotte fra det
første møde.
Hun forklarer, at det, hun
fortalte til den unge mand, ikke var ment som trussel, men
at hun snarere ville oplyse
ham om, hvilken slags tøj han
gik i.
- Men det vidste han altså
godt på forhånd, siger Charlotte. Manden trak et knojern
op fra lommen og forklarede,
at han udmærket viste, hvad
han gjorde.

Civil courage
Han betragter det, Charlotte
satte i gang i bussen mod
Nordhackstedt, som civil courage.
To gange mislykkedes det
for Charlotte at politianmelde
sagen, og hun mistede også
lysten til at henvende sig til
politiet. Fördebande vil nu
hjælpe hende til at lave en politianmeldelse.
- Der er måske andre, der får
trusler af en eller anden art,
som ikke kan sætte sig til
modværge. Men Charlotte kan
godt værge for sig med opbakning fra vores side. Og det
er vigtigt at signalere til nynazisterne, at de ikke kan tillade
sig alt, siger Torben Mayer.
Nordhackstedt er en lille
landsby, og Charlotte fortæller, at hun via en veninde har
fundet ud af, hvem fyren i
bussen var.
Dirk Thöming

Mareridt om natten
Til alt uheld steg manden ud
af bussen i Nordhackstedt
samme sted som Charlotte,
som skyndte sig væk hjem. En
uge begyndte et sandt mareridt for den unge kvinde. Flere
gange så Charlotte, som boede
i en lejlighed, at flere maskerede mennesker patruljerede
foran hendes bolig. En anden
gang blev der ringet på dørklokken midt om natten, og
Charlotte kunne se gennem
vinduet, at der igen stod flere
mørkeklædte skikkelse, som
var delvist dækket bag en elefanthue, foran døren. Næste
dag var der nazist-klistermærker på hendes brevkasse, og en
uge efter mødet med den unge mand kom der et første

Nazist trusler mod ung mor i Flensborg.

dt@fla.de

Politi havde ikke
tid til en anmeldelse

I det første brev blev Charlottes søsters
små børn truet: »Vi kender også din søster og dine børn« - og så deres navne.

FLENSBORG. Allerede efter det første brev
med nazist-trusler prøvede Charlotte D.
sammen med sin søster at politianmelde
episoden på den nærmeste politistation i
Skovlund (Schafflund) - uden held.
- Vi fik at vide, at der snart er fyraften,
og blev bedt om at komme igen næste dag,
fortæller Charlotte. Fem dage senere, den
30. november, gjorde hun et nyt forsøg.
- Men jeg var igen uheldig. Denne gang
fik jeg at vide, at der nu snart er middagspause. Der var igen ikke tid til at tage imod
politianmeldelsen, siger Charlotte D. Hun
blev igen sendt væk, i denne omgang efter
eget udsagn uden, at der var videre råd til
hende om, hvad hun skulle gøre nu.
Charlotte henvendte sig i stedet for til

ungdomsforeningen Fördebande, som nu
er gået ind i sagen ved at udsende et åbent
brev.

Ingen kommentar
Politiet i Flensborg ønskere i går ikke endnu tage stilling til det, der skete på politistationen.
- Politiet tager det åbne brev, som Fördebande har sendt, som en politianmeldelse mod ukendte, siger politiets talskvinde i
Flensborg, Marina Bräuer.
Ligesledes vil politiet sætte en efterforskning i gang omkring bebrejdelserne
mod politibetjentene i Skovlund.
Dirk Thöming
dt@fla.de

Hold endelig din kæft, lød det i brev nummer to. Men Charlotte
havde slet ikke sagt noget.

Så var det slut

PADBORG. De orker næsten ikke at tale
om sagen længere.
Men nu kan Hanne Lorenzen og de øvrige
tidligere ansatte i Vognhjulet i Padborg
endelig se tilbage på en to-års
kamp, der har givet ridser i
lakken til en tidligere ejer
af cafeteriet og kvindernes fagforening.
Mere side 9

YANGZHOU. Selv om Mie Augustesen og
de øvrige danske piger var oppe i et
helt andet gear end i søndagens
triste kamp mod Angola, var der ikke
noget at stille op mod de russiske
medbejlere til en plads i semifinalen til
VM. Danskerne blev dasket og skal nu
spille mod Sydkorea
om femtepladsen.
Mere side 10
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Den uendelige
historie
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Håndboldbraget
FLENSBORG. Kan den lille drille den
store?
Det spørgsmål bliver i aften besvaret i Campushalle, når Thomas
Mogensen og de øvrige SG-spillere
tager imod ærkerivalerne fra THW
Kiel. Denne gang er der ikke point
og ære på spil, men derimod en videre deltagelse i pokalturneringen men fortsat masser af ære.
Og det er hjemmeholdet, der har
revanche til gode i ottendedelsfina-

len i den tyske pokalturnering. Da
Kiels
nærmest
uovervindelige
mandskab senest var i Flensborg,
blev det til en klar udesejr i ligaen
på 33-41. Men der er mere end et
par måneder til forskel på den kamp
og pokaldysten i aften. I hvert fald
hvis man skal tro SGs træner, Per
Carlén.
- I turneringskampen var vi meget langt fra vores sædvanlige niveau. Vi bliver stadig bedre og bed-

re, og jeg mener, at vi har gode
chancer for at slå Kiel og gå videre
til kvartfinalerne, siger Per Carlén.
SG Flensburg-Handewitt vandt
pokalturneringen i 2003, 2004 og
2005 og håber, at ligaens førerhold
allerede har tankerne rettet mod
topopgøret i den kommende weekend mod Hamborg. For både Kiel og
Hamborg bliver det en af sæsonens
vigtigste kampe.
(FlA)
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Truet af
nynazister
Trusler. Nynazister opsøgte en 20-årig pige og
skrev anonyme breve, efter at hun i bussen
havde tiltalt en af gruppens medlemmer. Efter
at have afvist sagen to gange går politiet nu
ind i sagen.
FLENSBORG. Et tilfædligt møde i en bus resulterede i en aldeles ubehagelig oplevelse for en ung pige, som nu bor i
Flensborg. Den 20-årige tiltalte en gang i november en
jævnældrende, som var på vej i den samme bus mod
Nordhackstedt. Manden udmærkede sig ved, at han
bar tøj af et specielt mærke, som nynazister plejer at
gå med. Pigen ville gøre ham opmærksom på det.
- Men det viste sig, at fyren udmærket var klar
over, hvilken slags tøj det var, siger pigen, Charlotte D, til Flensborg Avis.
Få dage efter ringede det på dørklokken midt
om natten, Charlotte kunne se, at der stod nogle mørkklædte, maskerede gæster ved døren.
Senere modtog pigen to trusselsbreve i sin
brevsprække og blev for alvor bange.
Sammen med sin søster forsøgte hun at
melde truslerne til politiet - men blev to
gange uden videre kommentar sendt
hjem igen, fordi hun begge gange kom
lige før lukketid.
Politiet i Flensborg meddelte i går, at
der nu skal efterforskes i, hvad der
skete på den pågældende politistation. Samtidig vil efterforskningen
om truslerne blive sat i gang.
Dirk Thöming
dt@fla.de
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Sejtrækker
i en kajak
MELBOURNE. Den 45-årige Freya Hoffmeister fra
Husum er ikke gjort af samme stof som så mange
andre. Hun har lige padlet en tur rundt om Australien. En eventyrlig tur på 11 måneder.
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Techno-rap
i en gummibåd
FLENSBORG. Det tyske tech-rap band Deichkind
behøver ikke vand for at tage ud og sejle i bandets gummibåde. I Det tyske Hus i Flensborg sejlede båden hen over tilskuerne. Øldråber sprøjtede
gennem luften blandt publikum, og halvvejs inde
i koncerten var der så meget drøn på bassen, at
selv de bageste paneler på væggene i Det tyske
Hus vibrerede.
Mere siden 17

