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Tyskere passer
danske grave
Reservister fra den tyske hær istandsatte lørdag
på foranledning af tysk organisation gravene for
danske børn, som døde ved bombeangreb i 1943.
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Flensborg. Det var især en række børn fra den danske børnehave
Ingridhjemmet, der blev ofre for et
allieret bombeangreb på Flensborg i
1943 - hvor det egentlig var værftet,
man gerne ville ramme.
Ofrene blev begravet på Friedenshügel Kirkegård, men i tidens løb er
gravene blevet ramt af vind og vejr.
- De så efterhånden ikke ret godt
ud, fortalte Michael Riedel, der er leder af Flensborg-afdelingen for Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.
Det er en organisation, der mest tager sig af tyske krigsgrave i udlandet
- men lørdag blev de danske ofre for
bombeangrebet i 1943 også inkluderet.

- Vi har et godt forhold til det danske mindretal, og jeg spurgte blandt
andet formanden for Dansk Skoleforening, Udo Jessen, om han ville
holde en tale, da vi fyldte 100 år. Så
vi besluttede at tage de danske grave
med, da vi lørdag igen skulle i gang
på Friedenshügel, fortalte Michael
Riedel.
Han fik Reservistenkameradschaft
Flensburg til at bidrage med arbejdskraft, og lørdag fra klokken 10 til 14
blev der så arbejdet med at gøre gravene pæne på kirkegården. Især var
der brug for en højtryksrenser til
korsene i beton. Men der var også
små kors i træ.
- De er lavet af egetræ. Hvis det
ikke havde været tilfældet, ville de
ikke have holdt så længe, sagde Ulrich Specht, der er officer i reservist
sammenslutningen.
De små grave er tidligere blevet
vedligeholdt, men fik sig nu en up-

Norbert Dethlefs var en af de tyske reservister, der blandt andet satte de danske børnegrave i stand.
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date med blandt andet træbeskyttelse og maling til beslagene.
At de to verdenskrige set i menneskeliv har været bekostelige, er Frie
denshügel kirkegård et vidnesbyrd
om. Lørdag blev der også arbejdet

med en række grave fra Første Verdenskrig.
- I alt er der omkring 1000 grave fra
de to verdenskrige her, fortalte Michael Riedel.
Volksbund tager sig af omkring

843 gravsteder i 48 stater. Friedenshügel modtager også fra det offentlige hvert år et lille beløb til krigsgravenes vedligeholdelse.

RESÜMEE
Eine Gruppe von Reservisten
der Bundeswehr war am Sonnabend auf dem Friedhof Friedenshügel aktiv, um eine Reihe
von Gräbern zu säubern und zu
pflegen. Außergewöhnlich war
dabei, dass dabei auch die Grabstätten der dänischen Kinder
einer liebevollen Behandlung
unterzogen wurden, die beim
Bombenangriff auf Flensburg
1943 ums Leben kamen. Der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsoge hatte beschlossen,
auch die dänischen Gräber in
seine Arbeit einzubeziehen.
Børnene omkom under et luftangreb på Flensborg i 1943.

- Vi har et godt forhold til det danske mindretal, siger Michael Riedel.

Borgere kan give indspark til midtbyens fremtid
Flensborg er i gang med at udvikle et nyt detailhandelskoncept. Målet er at gøre den indre by mere attraktiv. Borgerne kan deltage
i en undersøgelse, som er online nu.
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Flensborg. »Hvor tit kommer du i Flensborgs
indre by? Hvilket transportmiddel benytter du
for at tage ind i byen? Hvad tænker du spontant på, når du tænker på Flensborgs indre by?«
Siden mandag har der ligget et spørgeskema
online, der henvender sig til byens borgere og
alle andre, der besøger byens centrum til at
handle, gå i biografen, på restaurant eller noget helt fjerde. Indtil den 11. september er det
muligt at deltage i undersøgelsen på hjemmesiden https://befragung.stadt-handel.de/s3/flensburg.
Spørgeskemaet er del af byens nye detailhandelskoncept for den indre by og bydelscentrene, som Flensborg er i gang med at udvikle.
Her sidder både kommunen, byens handelsstandsforeninger, Industri- og handelskammeret, erhvervsfremmeorganisation Wireg samt
stedfortrædere for de store indkøbcentre med
ved bordet. Tovholder er Stadt+Handel, et planlægningsselskab fra Hamborg.
I 2011 udviklede byen for første gang et koncept.
- Men her blev der udelukkende kigget på detailhandlen, altså på hvilke butikker der fandtes, deres størrelse og lignende, både i den indre by og i bydelene, forklarer Flensborgs pressetalsmand Christian Reimer. Konceptet blev

forlænget i 2015.
Nu er der altså tid til at kigge på ny. Onlinehandlen var allerede før corona en stigende og
konstant udfordring for butikkerne. Men lockdown og sikkerhedsforanstaltninger har medført, at endnu flere kunder køber varerne på
nettet. Oveni er der kommet den dårlige nyhed, at varehuset Karstadt drejer nøglen om i
Flensborg.
Et nyt koncept skal derfor styrke detailhandlen i den indre by og i bydelenes centre. Men
her bliver der ikke udelukkende kigget på butikkerne.
- Det dur ikke, at vi prøver at gå efter onlinebutikkerne, hvor de i forvejen er bedre stillet
op, for eksempel når det gælder tempo eller
udvalg. Vi skal vise vores styrke i de områder,
som online ikke råder over, nemlig opholdskvaliteten og service, forklarede Jens Nußbaum, fra Stadt+Handel ved præsentationen af
projektet i juni.
Derfor bliver borgerne nu spurgt ud om,
hvordan de oplever den indre by, hvad de bruger byen til, og hvordan man kommer ind til
centrum, om det er med bus, bil eller cykel.
- Vi spørger om alt, der spiller ind, og som
gør eller kunne gøre stederne attraktive. Det er
vigtigt, at vi henvender os til de personer, der
bruger den indre by og bydelscentrene, når vi
vil finde ud af, hvad de er tilfredse med, men
også, hvad de ønsker sig, og hvad de kunne
tænke sig anderledes, siger Christian Reimer.

Cafébesøg, indkøb eller noget helt tredje. I en undersøgelse kan Flensborgs borgere fortælle om,
hvad de bruger byens indre by til, og være med til at udvikle fremtiden. Foto: Sven Geißler

I løbet af de næste tre uger er medarbejdere
fra planlægningsselskabet Stadt+Handel også
ude for at oplyse folk på gaderne om undersøgelsen og det nye koncept, der skal være klar i
efteråret 2021 - og alle opfordres til at deltage.

Online-undersøgelsen fik allerede en tyvstart
via forvaltningens kanaler for en uge siden.
- Vi kan se, at knap 700 allerede har været
inde i spørgeskemaet, siger Christian Reimer
tilfreds.

