SØNDERJYLLAND

FLENSBORG AVIS — Fredag 29. november 2013 — 9
FOTO: POVL KLAVSEN

FOTO: FLA

Mange træer er på vej til havnen i Aabenraa.

Startskud til ny
strandpromenade
Investering. Aabenraa Kommune
vil bruge seks millioner kroner på
at forskønne strækningen fra Café
Under Sejlet ved Sønderstrand til
cirka midtvejs på lystbådehavnen.
Der er første spadestik fredag den
6. december, og byggeriet ventes
færdigt til badesæsonen 2014.
AABENRAA. Allerede nu kan badegæster i Aabenraa glæde sig nye omgivelser, når de næste
sommer vil kaste sig i vandet fra Sønderstrand.
Kommunen vil bruge seks millioner kroner på at
forskønne og renovere arealet fra Café Under
Sejlet ved Sønderstrand til omkring midtvejs på
lystbådehavnen. Fredag den 6. december tager
formand for teknik- og miljøudvalget, Erwin Andresen, Slesvigsk Parti (SP), første spadestik til et
projekt, som vil give området en børnevenlig
krabbebro ud i lystbådehavnens bassin, streetboldbaner og forskellige motions- og legeredskaber.
Forskønnelsen - som skal være afsluttet og
klar, når badesæsonen 2014 begynder - omfatter
også et promenadeforløb med granitbelægning
og planteøer, asfaltering af hele parkeringsarealet ved Café Under Sejlet samt nye gadelamper,
der opføres som såkaldte lystræer.
- Det er et vigtigt område, som vi nu omdanner til et rekreativt byrum, som man helt naturligt får lyst til at opsøge og bruge. Med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej får
strandpromenaden stor indflydelse på, hvor indbydende vores købstad præsenterer sig - både
for os, der bor her og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før, siger formand for
teknik- og miljøudvalget, Erwin Andresen (SP).
Den første etape af strandpromenaden skal
være med til at binde strand og midtby bedre
sammen. Det er planen, at strandpromenaden
med tiden skal føres helt ind til midtbyen - og
helt ud til Styrtom. Samtidig er strandpromenaden en vigtig brik i Aabenraa Kommunes vækstplan 2018, og de øvrige planer for udvikling og
forskønnelse af Aabenraa: Nemlig Fremtidens
Købstad og den aktuelle områdefornyelse af den
sydlige del af midtbyen, der sættes i gang i anden halvdel af 2014.
- Tæller vi strandpromenaden og områdefornyelsen af midtbyen sammen, bruger Aabenraa
Kommune alene i 2014 i alt 21 millioner kroner
på forskønnelse af byen og den vitale promenadestrækning, der forbinder byen med fjorden og
Sønderstrand, siger Erwin Andresen.
Marc Reese

Årets prismodtager, tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo, ses her med formanden for Sprogforeningen, Frode Sørensen, til venstre, og Kristian
Kjær Nielsen, bestyrelsesmedlem i Sprogforeningen.
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Historiker med liv og sjæl
Kulturformidling. Peter
Dragsbo, som indtil i
sommer var overinspektør på museet på Sønderborg Slot, er modtager af Sprogforeningens
Sprog- og Kulturpris
2013. De fremmødte på
Folkehjem i Aabenraa
mødte en mand, der
sætter dybe aftryk i
grænselandet.
AABENRAA. For Sprogforeningen
var det nemt i år. Det understregede bestyrelsesmedlem Kristian
Kjær Nielsen, inden han over for
de omkring 85 fremmødte i en
fyldt Billedsal på Folkehjem i Aabenraa onsdag aften afslørede
modtageren af Sprogforeningens
Sprog- og Kulturpris 2013.
- Han forlod Sønderjylland for
mange år siden og kom tilbage for
11 år siden. Han har formået at
markere sig her og betydet meget
i landsdelen. Nu forlader han os
igen, og vi kunne ikke lade ham gå
uden at give ham denne pris, sagde Kristian Kjær Nielsen, inden
han afslørede navnet: Peter Drags-

bo.
Kristian Kjær Nielsen beskrev i
sin tale en prismodtager, som i en
alder af bare fire år tegnede huse,
og som seks-årig beskæftigede sig
med Kraks Vejviser over danske
købstader. Ikke overraskende, at
han blev etnolog og museumsmenneske med liv og sjæl.
Peter Dragsbo er født i København. Da han var syv år, kom han
til Aabenraa, hvor han boede i ti
år.
Han er uddannet magister i europæisk etnologi. Fra 1976 til
2001 stod Peter Dragsbo i spidsen
på først Esbjerg Museum og dernæst Middelfart Museum. Så gik
turen hjemad til Sønderjylland, og
den 1. februar 2002 blev han chef
på Sønderborg Slot. I sommer
2013 stoppede han som overinspektør for museet på Sønderborg
Slot og overlod pinden til sin efterfølger Carsten Porskrog Rasmussen.
Peter Dragsbo har skrevet talrige bøger og artikler om byer og
kulturmiljøer i Danmark, byggeskik, bevaringspolitik og sønderjysk kulturhistorie. Og han er
kendt for sine inspirerende byvandringer. Lige nu arbejder han med
et forskningsprojekt om grænselandsarkitektur i Europa. Efter
mange års weekend-ægteskab,
som Peter Dragsbo selv siger, skal
hans fremtidige bopæl være hos

konen på Langeland.
- De seneste 11 år har været
utrolig spændende. I Sønderborg
er det faglige gået videre, vi er
blevet ved og har blandt andet
fornyet de historiske udstillinger.
Det er meget fascinerende at være
her i grænselandet og arbejde
med de to mindretal. Hvis de ikke
fandtes, så burde man opfinde
dem, sagde Peter Dragsbo til
Flensborg Avis under en pause.
For den høje mand er grænselandet bestemt ikke udkantsområde. Det blev tydeligt også i det foredrag efter underholdning ved
Skærbæk Egnskor, hædring og
kaffepause. Hans hovedpointe var:
sprog er ikke ligegyldigt.
Peter Dragsbo påpegede, at det
må gælde om at støtte både det
danske syd for grænsen og det
tyske nord for grænsen. Og »hvis
nogen kræver, at slesvig-holstenere skal kunne dansk, så skal vi altså
også her kunne tysk«, fastslog Peter Dragsbo.
- Jeg synes, at Danmark trænger
til at genopdage nabolandene, og
dermed mener jeg ikke kun Tyskland. Jeg synes, det er dybt godnat
for eksempel at høre en sønderjyde tale engelsk med en fra SlesvigHolsten. Den globaliserende verden begynder i Flensborg, Malmø
og Kristiansand, sagde Peter
Dragsbo.
- Vi skal heller ikke være bange

Skærbæk Egnskor underholdt.

”

Jeg synes, at
Danmark
trænger til at
genopdage
nabolandene.
Peter Dragsbo
for to- eller flersprogethed. Angsten for modersmålundervisning
for indvandrere er forrykt, fortsatte han.
At sprog bestemt ikke er ligegyldigt, blev også klart med hans afsluttende tak - den kom både på
dansk, tysk, svensk og norsk.
Marc Reese

Else Marie Dahl-Jensen er død
Nekrolog. Datteren af tidligere chefredaktør Ernst
Christiansen, Else Marie
Dahl-Jensen, er død i en
alder af 99 år. Hun var
igennem hele sit liv interesseret og engageret i forholdene i Sydslesvig og
hele grænselandet.

FLENSBORG/AARHUS. Else Marie
Dahl-Jensen er død, 99 år.
Datter og yngste barn af tidligere
chefredaktør på Flensborg Avis, Ernst
Christiansen, blev født i 1914 og voksede op i Flensborg med to ældre
brødre. Familien tilhørte det danske
mindretal, og faderen i 34 år var chef
for Flensborg Avis. Efter præliminæreksamen fra Duborg-Skolen 1930

blev Else Marie Dahl-Jensen i 1933
færdiguddannet som tresproglig korrespondent fra Niels Brocks Handelsskole i København. Hun arbejdede en
periode blandt andet i et forsikringsselskab i København. På grund af sin
meget fine eksamen fik hun et stipendium til et sproginstitut i Frankrig
og efter et semester i 1938/1939
vendte hun hjem og arbejdede nogle
år på Flensborg Avis.
Else Marie Dahl-Jensen fik i sit første ægteskab med en skolekammerat
fra Duborg-Skolen to døtre, den ene
født i december 1943 og den anden i
oktober 1946. Efter en skilsmisse i
1949 rejste hun med sine to børn til
Aarhus og blev ansat på Aarhus Oliefabrik som tresproglig korrespondent.
I Aarhus mødte Else Marie Thorkil
Dahl-Jensen. De giftede sig i 1951 og
bosatte sig i Risskov. To år senere fik
de en søn. Else Marie blev - som det
var meget almindeligt dengang - afskediget på grund af graviditet. Derefter fulgte en periode med korre-

spondentarbejde på halv tid i forskellige virksomheder.
Da Thorkil Dahl-Jensen senere
avancerede til prokurist i Handelsbanken, arbejdede Else Marie DahlJensen i mange år som freelanceoversætter for vikarbureauet Triple.
Undervejs havde hun suppleret de tre
sprog fransk, tysk og engelsk med
italiensk.
Else Marie Dahl-Jensen var velbegavet, dygtig til sit fag og struktureret. Det sidste var der også brug for
på hjemmefronten, hvor den yngste
datter led af en alvorlig medfødt lungesygdom.
- Min mor var hele sit liv meget engageret i forholdene i Sydslesvig og
grænselandet i det hele taget. Og
hun var en læsehest og slugte især
biografier og historiske bøger. Hun
kunne multitaske og derfor strikke og
læse på én gang. Blandt andet fabrikerede hun islandske og patentstrikkede trøjer til hele familien, mens
hun havde en bog liggende på en pu-

de på knæene, fortæller hendes ældste datter, Anne Vibeke Lucht.
Else Marie og Thorkil Dahl-Jensen
flyttede i 1975 til Egå. Her døde
Thorkil Dahl-Jensen i 1993. Else Marie kunne nu se tilbage på 43 års ægteskab med blandt andet mange rejser. I 2004 flyttede hun til en ældrebolig ved Egå Lokalcenter og i 2011
til plejehjem i Sabro.
- Trods tiltagende problemer med
hukommelse og koncentration læste
hun næsten til det sidste og var
abonnent på Flensborg Avis til et år
før sin død. Hun glemte aldrig, hvor
hun kom fra, siger Anne Vibeke
Lucht.
Else Marie Dahl-Jensen, som mistede sin yngste datter i 2004, døde i
Aarhus den 3. november 2013. Hun
erfterlader sig to børn, to børnebørn
og tre oldebørn.
Marc Reese
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