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Jernalderfest. Der blev lavet mad over bål,
spillet teater og undervist i forskellige 
aktiviteter i forbindelse med den årlige fest i
jernalderbyen ved Lyksborg Danske Skole.

LYKSBORG. Arbejdet med at skabe jernalderlandsbyen ved Lyks-
borg Danske Skole begyndte for år tilbage med, at lærere og fri-
villige ville fremstille en primitiv kano, en såkaldt ege af en ege-
stamme. Siden er der kommet flere huse og en skulpturpark in-
spireret af den nordiske mythologi til. Lørdag eftermiddag dan-
nede de rammen om en fest for hele familien.

Egen var ikke lavet af egetræ
Også egen fik sin andel i festen, idet 3. og 4. klasse brugte den til
at bringe krigerne til den fest for Rolf Krake, der endte med hans
død. Af mangel på vand under kølen var egen placeret på hjul.
- Vi gik dengang ud fra, at en ege altid bestod af en egestam-

me. Den var imidlertid meget fast i veddet, og det var et knok-
kelarbejde. Desuden ligger de på grund vægten meget lavt i van-
det. Siden har vi erfaret, at egerne mest bestod af popler, som er
meget nemmere at bearbejde, fortalte Thorkil Tönnsen, da skue -
spillerne igen havde trillet egen på plads.

Inspireret af sagn
Foruden sagnet om Bjarke og Hjalte ved kong Rolk Krakes hof
havde de unge skuespillere også ladet sig inspirere af sagnet om
Skjoldungerne Roar og Helge. En fortæller udstyret med en tråd-
løs mikrofon sørgede for, at alle kunne følge med i forestillingen,
selv når vinden førte de unge aktørers stemmer i andre retninger
end mod publikum.
Mellem forestillingerne sørgede trioen La Ruvé med tværfløjte,

træfløjte og guitar for musikalsk underholdning. Med deres dan-
ske og irsk inspirerede musik  skabte de middelalderstemning.
- Tiden mellem jernalder og vikingetid var en lang glidende

overgang. Derfor har vores oprindelige jernalderby efterhånden
fået et vikingepræg, idet vi har inddraget vikinge-temaer i vort
aktivitetstilbud til skoler, foreninger og institutioner. Musikken i
vikingetiden ved vi mindre om, men de har i hvert fald benyttet
fløjter og slagtøj, forklarer Kirsten Futtrup, som med nu pensio-
nerede Sven Kohrt var hovedkraften bag byen. Ved hendes side
står i dag Ragnar von Winterfeld, der ved festen tog sig af læ-
derværkstedet.

Undervisningen gøres mere konkret
Nogle timer i jernalderlandsbyen er med til at gøre historieun-
dervisningen mere konkret. Ikke mindst når børnene selv har
haft fat i tingene og blandt andet har prøvet selv at male melet
til det hjemmebagte brød. Nogle grupper vælger også at tage en
overnatning med, men det sker ikke længere i jernalderhuset.
- Efter branden for nogle år siden har forsikringen forbudt

overnatninger i huset. I stedet sover de unge i vikingetelte, og
det er også meget populært, forklarer Kirsten Futtrup.
Gennem årene er udvalget af temaer for et ophold udvidet be-

tydeligt. Det er ikke mindst sket på baggrund af de individuelle
ønsker, som lærere eller ledere er kommet med inden opholdet.
Det nedbrændte hus er for længst genopført, men et par spor

er stadig tilbage. Blandt andet indgangsportalen, som på den
ene side ser ganske normal ud, men på den anden stadig står
sodsværtet.

I gang med en runesten
Et andet mindesmærke for det hedengangne hus er en runesten,
som Arne Schmidt-Osterloh fra kunsthåndværkerskolen (Werk-
kunstschule) i Flensborg sammen med elever gik i gang med for
to år siden. Der går endnu en rum tid, inden stenen med indskrif-
ten »Vi billedhuggere satte denne sten for at beskytte huset mod
ild« i futhark-runer står færdig. 
Det er et møjsommeligt arbejde at hugge hver eneste rune ud,

så formentlig kan gæsterne også følge arbejdet ved sommerfe-
sten i de kommende år.
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Jernalderbys værksteder 
i Lyksborg fyldt med liv

Marcel Jessen snusede til stemningen i et hus fra jernalderen. Et besøg i jernalderbyen gør undervisningen i historie mere konkret.

Det er Kirsten Futtrup og
Ragnar von Winterfeld, der i
dag står for arbejdet med

jernalderlandsbyen.

Familiefest. Slesvig-Flensborg
Amts Idrætsforbund var i 
konkurrence med mange andre
arrangementer, så formand 
Rainer Detlefsen var godt tilfreds
med både fremmøde og stemning
på Kongeengene i Slesvig.

SLESVIG. Maskotten »Lasse« fra Landesgarten -
schau 2008 i Slesvig lever stadig i bedste velgå-
ende og er meget populær blandt de mange
børn, som de seneste fem år har leget med ham
i »Lasses land« på vikingelegepladsen i parken
Kongeengene (Königswiesen) om torsdagen i
sommerhalvåret.
Søndag eftermiddag var han også med på

den familiedag, som Slesvig-Flensborg Amts
Idrætsforbund (Kreissportverband - KSV) sam-
men med Jugendzentrum og flere af byens in-
stitutioner havde arrangeret i parken. Mange
børn var glade for at blive fotograferet sammen
med ham og få et billede med  hjem som minde
om dagen. Næste år er det imidlertid meget
usikkert, om Lasse deltager.

- Projektpengene ophører til nytår. Det er
sparetider, og Lasse bliver muligvis et offer for
nedskæringerne, men vi håber naturligvis, at
han overlever. Derfor er vores støtteforening da
også gået i gang med at samle underskrifter til
fordel for ham, forklarer Jan-Henrik Vogt fra
ungdomshuset Jugendzentrum.

Tilbud til alle aldre
Medarbejdere og frivillige fra ungdomshuset
var som en række idrætsforeninger, foreninger
og institutioner også med på Kongeengene med
flere aktivitetstilbud for alle aldre. 
- Vi har inviteret alle foreninger i Slesvig og

omegn. Omkring en snes stykker har taget imod
invitationen, og det må betragtes som rimeligt i
betragtning af, at der i denne weekend er man-
ge arrangementer i byen og i oplandet, vurderer
formand Rainer Detlefsen.
En kølig blæst sørgede for frisk luft til gæs -

terne. Et par gange i løbet af dagen steg til-
strømningen dog markant, og det var, da for-
eningerne på scenen hver især havde fået ca.
fem minutter til et musik- eller showindlæg.
Med op til en snes børn på scenen ad gangen
var der sørget for, at familie og venner var et
aktivt publikum. Anker Simonsen

as@fla.de

Lege for hele familien

Lasse har mange fans blandt de lokale børn - men han er i akut fare for at blive sparet bort.


