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FLENSBORG. Fra den 1.
november skifter biografen
Kinopolis i Flensborg navn
til Kinoplex. Det sker sam-
tidig med, at KPE Multi-
plextheater GmbH overta-
ger fire af Kinopolis’ bio-
grafer i tyskland. Ud over
Flensborg er det også de
nuværende Kinopolis-bio-
grafer i Paderborn, Wil-
helmshaven og Bad Oeyn-
hausen.

Overtagelsen får ingen
betydning for filmudbud-
det. De nye ejere vil
fortsætte den linje, som
Kinopolis i Darmstadt al-
lerede har lagt for biogra-
fen i Flensborg, oplyser Ul-
rike Silberbach fra Kino-
polis i Flensborg. (FlA)

Tro og overtro
FLENSBORG. Kunsthisto-
riker Christine Szkiet for-
tæller på søndag om tro og
overtro i Slesvig-Holstens
kulturhistorie. Det sker,
når hun viser rundt i Muse-
umsbergs permanente ud-
stillinger i Heinrich-Sauer-
mann-Haus. Rundvisnin-
gen begynder klokken
11.30. (FlA)

Overtoner 
FLENSBORG. Lutz Czech
fra Münster spiller på ons-
dag overtone-musik i St.
Jürgen-Kirche i Flensborg.
Han spiller på forskellige
strengeinstrumenter og
synger i to lejer: Med nor-
mal stemme og med overto-
ner, hvor han med stemmen
frembringer en ubestem-
melig lyd, der svæver i
rummet.

Koncerten begynder
klokken 20. Billetprisen er
15 euro og 12 euro for stu-
derende og skoleelever.
Man kan læse mere um 
Lutz Czech på:
www.obertoene.de. (FlA)

Kunstterapi 
KROP. Kunstterapeuten
Claudia Büeler fra Düssel-
dorf har sat en gruppe de-
mente mennesker fra Dia-
koniewerk Haus Bethle-
hem i Krop stævne. Clau-
dia Büeler har malet skit-
ser af husets beboere, og
skitserne har de enkelte
beboere derefter farvelagt
med akvarel. Det er der
kommet meget forskellige
udtryk ud af.

Udstillingen kan ses de
kommende to uger i Haus
Bethlehem. (FlA)

Salsa for modne
FLENSBORG. Såvel øvede
som uøvede er velkomne,
når Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger lørdag
den 27. november tilbyder
en salsaaften i Flensborg-
hus. Danseinstuktørerne
fra »Petra y Lorenzo« i
Flensborg underviser fra
klokken 20.

Der opkræves fem euro i
entre ved indgangen, og
pengene går blandt andet
til snacks og cocktail.

Tilmelding skal ske til
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeningers danse- og
musikudvalg i Flensborg-
hus.

Arrangementet henven-
der sig til de »modne voks-
ne«, som det hedder i ind-
bydelsen. (FlA)

Kinopolis 
skifter navn

Virtuelt billede af Slesvigs havn, som den har set ud i 1100-tallet. I 1026 blev biskoppens sæde flyttet fra Hedeby til Slesvig, og i 1030 til 1040 indret-
tede kongeriget Danmark også sine domiciler på Sliens nordlige bred. (Copyright: Willi Kramer)

Udstilling. Stadt-
museum i Slesvig
genskaber vikingeti-
dens Hedeby og mid-
delalderens Slesvig
med den nyeste com-
puterteknologi. Ar-
kæologerne kan gen-
skabe næsten nøjag-
tige billeder af de to
gamle bysamfund
ved Slien.

SLESVIG. For første gang
nogensinde kan man nu få
et samlet overblik over He-
debys og Slesvigs udvik-
ling fra begyndelsen af
800-tallet til 1200-tallet.

Stadtmuseum i Slesvig
åbnede i aftes en ny per-
manent udstilling om den
gamle vikingeby syd for
Slien og om grundlæggel-
sen af Slesvig Købstad
nord for Slien. Udstillin-
gen er enestående i Nord-
tyskland. Med computer-
animation, film og tredi-
mensionelle billeder er det
lykkedes de to arkæologer
Willi Kramer og Anke Fei-
ler-Kramer at vise billeder,
det uden den moderne tek-
nik ville have været umuli-
ge at lave.

De virtuelle billeder gi-
ver de besøgende mulighed
for at dykke med ned un-
der Sliens vandoverflade
og se gamle skibsvrag. De
viser Slesvig Havn, som
den har set ud i 1100-tallet
og Slesvigs middelalderud-
seende, som i dag er for-
svundet. Billederne baserer
sig 100 procent på de ud-
gravninger og den forsk-
ning, som Slesvig-Holstens
arkæologer gennem tiden
har foretaget.

Plumret vand
Willi Kramer har selv
været under Sliens vand
for at udforske levn fra
Hedeby og Slesvig og kon-
stateret, hvor svært det er
at formidle synsindtryk og
helhedsbilleder.

- Selv om Sliens vand-
kvalitet er blevet bedre, så
er vandet fortsat så plum-
ret, at det er umuligt at fo-

tografere. Her kan rekon-
struktionerne på compu-
ter-animationerne hjælpe
os, siger Willi Kramer.

Han håber, at den ny
permanente udstilling vil
gøre sit til, at arkæologer-
nes arbejde i højere grad
vil blive værdsat af sam-
fundet. Det er nemlig ikke
altid tilfældet, mener han.

- Med denne meget mo-
derne udstilling vil folk
virkelig kunne forstå, hvad
arkæologi går ud på. Det
vil være lettere at forstå,
og derfor vil publikum og-
så lettere kunne sige: Det
er egentlig helt i orden,
hvad de arkæologer går og
laver, siger Willi Kramer.

For skoleklasser
Den virtuelle udstilling
skulle gerne appellere til et
ungt publikum. Ifølge An-
ke Feiler-Kramer står det
nemlig skralt til med sko-
leelevers historiske viden.

- I dag er regionalhisto-

rie ikke længere obligato-
risk for skoleelever i Sles-
vig-Holsten. Netop derfor
håber vi at kunne tiltræk-
ke mange skoler med ud-
stillingen, siger hun.

Udstillingens tekster er
både på tysk og dansk.

Holger Rüdel er leder af
Slesvigs kulturforvaltning,
som Stadtmuseum hører
under. Han ser ingen kon-
kurrence til vikingemuseet
i Haithabu med den ny ud-
stilling.

- Vi har ganske bevidst
kædet Hedeby sammen
med Slesvigs udvikling. I
de frankiske annaler kald-
te man stedet Hedeby for
Sliesthorp, der i det niende
og tiende århundrede hav-
de de dobbelte navne He-
deby/Haithabu på dansk
og Sliaswik/Schleswig på
nedertysk. Udstillingen vi-
ser byen Slesvig med rød-
der i Hedeby, siger Holger
Rüdel.

I 1026 flyttede biskoppen

sit sæde fra Sliens sydlige
bred til den nordlige bred.
Naturen var venligere
stemt over for datidens
byggemestre. Slesvig op-
stod her på en lille halvø,
der havde en naturhavn,
og her var byen bedre be-
skyttet mod fremmede an-
greb. På udstillingen sym-
boliserer en runesten det
kulturelle bindeled mellem
vikingetidens Hedeby og
den middelalderlige køb-
stad Slesvig.

- Et vigtigt formål med
udstillingen er også at stil-
le spørgsmål, som vi endnu
ikke har fået svar på. Sles-
vig og Slien er rig på kul-
turgods, som endnu ikke er
udforsket. I marts fik man

for eksempel det meget,
meget sjældne syn af den
gamle forbindelsesbro mel-
lem Sankt Jørgensborg på
Mågeøen og Slesvigs gamle
bydel, siger Anke Feiler-
Kramer.

Resterne af den gamle
bro dukkede frem, da van-
det stod helt ekstraordi-
nært lavt i Slien.

Stadtmuseum i Slesvig
har åbent tirsdag-søndag
klokken 10-17. Man kan
hente flere oplysninger om
museet på hjemmesiden
www.stadtmuseum-
schleswig.de

Hans Chr. Davidsen

Gamle dage - ny teknik

Med hjælp af tredimensionel teknik har Willi Kramer og
Anke Feiler-Kramer kunnet genskabe udseendet af gamle
skibsvrag. Det er sket på grundlag af de rester, der er ble-
vet fundet i Slien.

Slesvigs originale købstadssegl sammen med segl, der til-
hørte byens Knudsgilde.

Ægteparret Willi Kramer og Anke Feiler-Kramer har
brugt to år på at forberede udstillingen »Sliesthorp-Hait-
habu-Slesvig«. (Fotos: Hans Chr. Davidsen)


