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KIRKERNE PÅ KANTEN
Bliv præst i vore fire kyst-sogne, hvor der bl.a. er:

• Højt til loftet
• Rum til fordybelse
• Et vidtfavnende kulturliv
• Danmarks reneste luft

Se jobopslag og embedsbeskrivelse på www.viborgstift.dk

Fjaltring-Trans og Vandborg-Ferring, hvor Gunda Jørgensen har 
virket i fire årtier, er en del af et otte sogns pastorat med to præster. 
De andre sogne er: Lomborg-Rom og Dybe-Ramme.

Det er godt 26 år siden, at 
Danmark fik Det Etiske Råd. 
Men er tiden løbet fra at have 
et etisk rådgivende organ?  
Og har rådet alt for ofte en  
bekymret tilgang til tidens  
problematikker? Det mener  
flere kritikere. 
 
Baggrund side 11

En række populære danske kunstnere  
– blandt andre popsangeren Sys Bjerre – skal  
fortolke 12 tekster fra Bibelen.  Kirke&Tro side 4

Det sønderjyske landskab er 
overstrøet med historiske min-
desmærker over en omskiftelig 
tid. Museuminspektør Inge 
Adriansen fortæller i ny bog  
historien om kulturmindes-
mærkerne. Bøger side 7
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• Udland: En 35-årig italiensk fange har bedt landets præsident om 
hjælp til at begå assisteret selvmord  side 5

• Kultur: Flere forfattere er utilfredse med, hvad de opfatter som 
magtkoncentration i Statens Kunstfond efter redaktør Jes Stein  
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Af KAritte Lind Bejer
bejer@k.dk

De franske og afrikanske sol-
dater, der kæmper for at gen-
oprette ro og orden i Den 
Centralafrikanske Republik, 
får snart selskab af en ny 
styrke sammensat af soldater 
fra flere EU-lande.

Det besluttede EU-lande-
nes udenrigsministre i går på 
deres møde i Bruxelles. En 
begrænset EU-styrke skal ud-
sendes til det krigshærgede 
land for en periode på op til 
seks måneder, og der vil blive 
tale om et sted mellem 300 og 
1200 mand. Det var i går 
uklart, præcist hvilke lande 
der vil bidrage til styrken, 
men fast ligger det, at Dan-
mark ikke deltager, da EU’s 
militære samarbejde er om-
fattet af det danske forsvars-
forbehold.

Den nye EU-militæroperati-
on ventes at få et formelt 
mandat fra FN’s Sikkerheds-
råd på torsdag. Derefter skal 
der udnævnes en operations-
leder, der kan gå i gang med 
at beskrive missionen i detal-
jer.

EU-landene håber, at den 
nye styrke kan være på plads 
i Den Centralafrikanske Re-
publik i slutningen af febru-
ar. Her skal EU-soldaterne 

støtte den eksisterende fran-
ske operation med 1600 sol-
dater og en afrikansk styrke 
på omkring 4000 mand.

Når der er brug for flere sol-
dater, skyldes det blandt an-
det, at Den Afrikanske Uni-
ons (AU) fredsbevarende 
styrke er under maksimalt 
pres på grund af sideløbende 
voldsomme konflikter i lande 
som Mali, Sydsudan og So-
malia. Samtidig er Frankrig 
også under pres, og den tyske 
udenrigsminister, Frank-Wal-
ter Steinmeier, gjorde det før 
weekenden klart i et inter-
view med den tyske avis 
Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, at Europa 
ikke længere kan lade Frank-
rig stå alene med indsatsen, 
og at det er i Europas interes-
se at sikre freden: 

”Når ustabilitet, flugt og 
terrorisme truer Afrika, vil 
konsekvenserne melde deres 
ankomst i Europa,” sagde 
han.

der hersker ikke længere tvivl 
om, hvorvidt volds- og kaos-
scenariet i Den Centralafri-
kanske Republik risikerer at 
udvikle sig til et egentligt fol-
kemord: Nu ér det en risiko, 
understreger indsatsleder af 
FN’s humanitære anliggen-
der John Ging.

”Den (situationen i Den 
Centralafrikanske Republik, 
red.) rummer alle de elemen-
ter, vi har set steder som 
Rwanda og Bosnien. Ingredi-
enserne, frøene, til et folke-
mord er til stede. Det kan der 
ikke sættes spørgsmålstegn 
ved,”, sagde han på et pres-
semøde i Genève op til week-
enden. 

I løbet af de seneste måne-
der har drabene, volden og 
lovløsheden bredt sig i det 
afrikanske land, i takt med at 
kristne og muslimske rebeller 
foretager stadig mere blodige 
gengældelsesangreb på hin-
anden og civilbefolkningen, 

hvor af 80 procent anslås at 
være kristne og 15 procent 
muslimer. 

I disse dage strømmer flygt-
ningene ud af landet. En af 
dem er den 21-årige muslim 
Hissène Ibrahim, der netop 
er ankommet med fly Malis 
hovedstad, Bamako.

”Jeg var bange. Jeg så men-
nesker blive slået ihjel og bli-
ve sprættet op som dyr for øj-
nene af mig. De skar hånden 
af en muslim og proppede 
den i hans mund. I de omgi-
velser ender du med at tæn-
ke, at hvis du bliver der, så 
bliver du lige så sindssyg som 
de mennesker, der dræber 
andre,” siger han til den bri-
tiske avis The Guardian. 

Overgangsregeringen i Den 
Centralafrikanske Republik 
valgte ifølge nyhedsbureauet 
Reuters i går Catherine Sam-
ba-Panza, borgmester i ho-
vedstaden, Bangui, til lan-
dets midlertidige præsident. 
Den kvindelige borgmester 
bliver sat på en vanskelig op-
gave, og ud over den altover-
skyggende udfordring – at 
sætte en stopper for den sek-
teriske vold, der har bredt sig 
i landet – skal hun arbejde på 
at få afviklet et valg.
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EU går militært ind i 
kaos i Den Central- 
afrikanske Republik
Soldater fra flere EU-lande skal støtte franske og afrikanske soldater med 
at begrænse stridighederne, der ifølge FN kan udvikle sig til et folkemord

Af jens MALLing
udland@k.dk

Vestlige virksomheder profi-
terede på tvangsarbejde i 
DDR i langt højere grad, end 
det tidligere har været frem-
me. I 2012 blev det afsløret, at 
den svenske møbelgigant 
Ikea udnyttede indsatte i 
DDR-fængsler, herunder poli-
tiske fanger, til at fremstille 
virksomhedens produkter. 
Nu sættes også danske firma-
er i forbindelse med dette 
misbrug. Det fremgår af 
forskning, som bliver offent-
liggjort i Tyskland i morgen.

Gennem et år har den tyske 
historiker Tobias Wunschik 
gravet dybt i arkiverne. Re-
sultatet udkommer nu i bog-
form under titlen ”Knastware 
für den Klassenfeind”, hvil-
ket kan oversættes til 
”Spjældvarer til klassefjen-
den”.

”Jeg har ikke fokuseret mit 
arbejde særskilt på Danmark, 
men jeg er overrasket over, 
hvor mange virksomheder, 

hvor mange lande og hvor 
mange produkter, som havde 
med udnyttelsen af de ind-
satte at gøre,” siger Wun-
schik.

De lave lønomkostninger 
forbundet med tvangsarbejde 
på 250 fabrikker i det tidlige-
re Østtyskland gjorde fanger-
nes produkter ekstra konkur-
rencedygtige på verdensmar-
kedet.

navne på to danske firmaer 
dukker op i den nye bog. Det 
ene er elektronikvirksomhe-
den Danotherm Electric, 
hjemhørende i Rødovre. Iføl-
ge Wunschiks forskning sam-
arbejdede Danotherm med 
DDR-fabrikken Carl von Ossi-
etzky, der lå i Teltow uden for 
Berlin. 

Østtyskerne leverede elek-
troniske komponenter til den 
danske virksomhed. De var 
blandt andet lavet af fanger. I 
begyndelsen af 1970’erne 
havde DDR-fabrikken 90 
tvangsarbejdere. I slutningen 
af 1980’erne drejede det sig 

om cirka 50 ud af de 1509 an-
satte.

Om de specielle forhold på 
fabrikken siger teknisk direk-
tør i Danotherm Peter Man-
del:

”Det tror jeg ikke, vi har 
anet en pind om.”

Ifølge ham havde samar-
bejdet ikke noget særligt om-
fang.

”Vi har ikke importeret no-
get som helst af betydning. Vi 
har måske købt en enkelt 
komponent hist og her, men 
det er jo ikke noget, der bat-
ter noget”, siger direktøren 
og tilføjer:

”Vi står sikkert i et eller an-
det arkiv et sted som samar-
bejdspartner. Og det er rigtigt 
nok. Det var vi jo.”

i sin forskning stødte Tobias 
Wunschik også på danske 
Fog & Mørup – en producent 
af designerlamper, der senere 
fusionerede med lampefa-
brikken Lyfa.

Fog & Mørup havde i 1987 
kontakt til virksomheden 

VEB Elektrowaren i byen Hal-
le.

På grund af ”problemer 
med arbejdskraften”, der 
sandsynligvis bundede i en 
omfattende amnesti af fanger 
i DDR det år, kunne østty-
skerne dog ikke levere de øn-
skede pendler til en værdi af 
300.000 D-mark til dansker-
ne. Det var ellers planlagt, at 
175 fanger ned til 16 år fra et 
ungdomsfængsel i Halle ale-
ne i august skulle arbejde i 
natteskift plus weekender.

Firmaerne Fog & Mørup 
samt Lyfa er i mellemtiden 
lukket, men designerlamper-
ne kan stadig købes på aukti-
onssider som lauritz.com.

Wunschik vil ikke udeluk-
ke, at flere danske firmaer var 
impliceret i det tvangsarbej-
de, der foregik i DDR.

”Dette var blot et års re-
search. Hvis man graver vide-
re, kan man måske finde fle-
re,” siger han.

DDR ophørte med at eksi-
stere i 1990. Derefter fulgte 
Tysklands genforening.

Danske firmaer forbindes med 
tvangsarbejde i DDR
Vestlige virksomheder udnyttede tvangsarbejde i det tidligere Østtyskland i 
større omfang end hidtil antaget. Også danske firmaer var impliceret

Af Anne KAtrine  
gOttfred jensen

gottfred@k.dk

Dansktopmusikerne Keld og 
Hilda Heick optræder over 
hele Danmark. Også i Sankt 
Nicolai Kirke i Kolding. Men 
efter en koncert fandt kirkens 
musikudvalg, at ”’popmusik’ 
ikke hører hjemme i vores 
kirke”. 

Udvalget tilføjede, at man 
alene ønskede koncerter med 
”et program af kirkemusi-
kalsk art samt anden seriøs 
klassisk musik”. 

Afvisningen af popmusik 
blev dog ikke vedtaget på et 
menighedsrådsmøde i sidste 
uge, men sagen er siden  
blevet diskuteret i flere medi-
er. 

Menighedsrådsformand 
Hans Krab Koed understre-
ger, at Keld og Hilda Heick 
fortsat er velkomne i kirken, 
og han afviser, at kirken  
prøver at lokke folk til at 
komme.

”Vi vil gerne kommunikere 
til forskellige typer menne-
sker med forskellige arrange-
menter og med forskelligt 
musik. Så længe det ikke stri-
der mod det kristne grund-
lag,” siger han og fortæller, 
at der blandt andet blev sun-
get julesalmer under koncer-
ten i december.

Marie Hedegaard thomsen, 
teolog og forfatter til ph.d.-af-
handlingen ”Et åbent hus 
med mange indgange”, me-
ner, at der ikke i udgangs-
punktet er noget sted som i 
kirken, hvor der er højt til lof-
tet.

”Kirken skal jo kunne rum-
me hele menneskelivet. Men 
når det er sagt, vil jeg gerne 
understrege, at det ikke er 
nogen kunst at fylde en kirke 
med mennesker, hvis man la-
ver et arrangement, der er 
stort nok. Men det er en ret 
stor kunst, om mennesker 
bliver fyldt med noget, når de 
er i kirken,” siger Marie He-
degaard Thomsen og pointe-
rer, at kirken skal vide, hvad 
den gør hvornår. 

”Som menighedsråd kan 
man ikke være ligeglad med 
indholdet. Kirkens ressourcer 
skal bruges på kirkens ho-
vedopgave. Nemlig at dele 
evangeliet med mennesker i 
ord og gerning. Hvis det var 
en koncert, som lige så godt 
kunne have været i kulturhu-
set, skal man vedgå sig, at 
det er det, man laver,” siger 
hun. 

Ifølge Marie Hedegaard 
Thomsen er det lige nu en 
tid, hvor mange grænser in-
den for kirkerummet afprø-
ves.

”Det er en sund øvelse, og 
det viser sig som regel, at 
man ikke støder panden mod 
en mur, men at grænserne i 
stedet udvider sig. Den be-
vidstløse afprøvning hører 
selvfølgelig ingen steder 
hjemme. Det fornemmer jeg 
dog heller ikke er tilfældet,” 
siger hun. 

Keld og  
Hilda  
udløser  
musikalsk 
kirkedebat

FortSættES SIDE 4

WWSituationen i 
Den Centralafrikanske 
republik rummer alle 
de elementer, vi har 
set steder som 
Rwanda og Bosnien.

john GinG, inDSatSleDer, Fn
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