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Hytten nedbrændte i løbet af meget kort tid, og brandfolkene fra Lyksborg kunne kun sørge for, at den ikke bredte sig til nabohytterne.

Brand. Det var efter al
sandsynlighed en påsat
brand, da en stor hytte i
jernalderlandsbyen ved
Lyksborg Danske Skole
natten til lørdag blev 
ildens bytte.

LYKSBORG. Natten til lørdag
svøbte store flammer sig om den
største af de træhytter, der på om-
rådet ved Lyksborg Danske Skole
er opført som tro kopier af jernal-
derhuse.

Brandfolkene fra brandværnet i
Lyksborg kunne forhindre flam-
merne i at brede sig til de andre
hytter, men den største stod ikke til
at redde. Den brændte ned til
grunden.

- Vi er selvfølgelig kede af det, for
vi har brugt enormt mange timer
på projektet, siger Niels Hansen,
der er pedel på skolen.

Han var lørdag morgen selv vid-
ne til brandvæsenets magtesløshed
over for ilden.

Flere naboer, deriblandt en tidli-
gere elev på den danske skole, var
også kommet ud på gaden, da de
havde set flammerne.

En selvantændelse af den cirka
12 gange 5 meter store træhytte er
ifølge brandvæsenet på grund af
årstiden og nattemperaturer på

kun to-seks grader ikke mulig.
Derfor går man ud fra, at det var
brandstiftelse.

- Hytten brændte så hurtigt, at
det ikke kan være andet end en på-
sat brand, er Niels Hansen overbe-
vist om. Kriminalpolitiet i Flens-
borg har overtaget sagen.

Med branden i jernalderlandsby-
en fortsætter den serie af brande,
der i den seneste tid har hærget
Lyksborg og omegn. Efter en påsat
brand i den tidligere strandcafé i
Lyksborg den 16. februar i år an-
holdt politiet en 29-årig lyksborger
som formodet gerningsmand. Han
erkendte sig i første omgang skyl-
dig, men nægtede at have noget
med andre brande at gøre. Den 29-
årige mand blev løsladt efter afhø-
ringen den 16. februar, og ifølge in-
formerede kilder har han siden
trukket sin tilståelse tilbage.

Skaderne på jernalderlandsbyen
løber ifølge Niels Hansen og politi-
et op i 150.000 euro. Nu vil forsik-
ringen se på sagen, og så skal hyt-
ten, der var stor nok til, at en hel
skoleklasse kunne overnatte i den,
bygges op igen.

- Det er jo historie, og mange an-
dre danske skoler kommer og bru-
ger hytterne. Jernalderlandsbyen
bliver brugt virkelig meget af flere
og flere elever. Men i år er det fore-
løbig slut, siger Niels Hansen.

Trine Flamming

Dansk jernalderlandsby 
i Lyksborg i flammer

Efter branden: Pedel Niels Hansen viser de sørgelige rester af den hytte,
som de danske elever har været med til at bygge.

Udlændinge
må hjælpe
med høsten
KIEL. Efter påsken be-
gynder de slesvig-hol-
stenske landmænd
med høsten. Først dre-
jer det sig om asparges,
derefter følger jordbær
og andre sommerfrug-
ter, og i november slut-
tes der med kål.

Men landmændene
har et problem. I den
ellers arbejdsløsheds-
plagede delstat er det
meget svært at skaffe
medarbejdere, som vil
deltage i høsten. Og
tyskere er det næsten
umuligt at få.

- Reglerne er nu ble-
vet ændret, så land-
mændene kun behøver
at ansætte ti procent
hjemmehørende til
høsten, oplyser delsta-
tens arbejdsminister,
Uwe Döring (SPD).

Hidtil skulle 20 pro-
cent være fast bosid-
dende i Tyskland, men
nu må op til 90 procent
være udlændinge.

Sidste år blev der an-
sat 11.000 sæsonarbej-
dere i Slesvig-Holsten i
forbindelse med høs-
ten, og dengang kunne
landmændene ikke
overholde de gældende
regler. Kun 1000 af
dem boede i Tyskland.

Og selv udlændinge
er det blevet sværere at
få:

- Tidligere er mange
kommet fra Polen, men
velstanden i dette land
er steget efter med-
lemskabet i EU, så det
nu er vanskeligt at få
arbejdskraft, siger
Uwe Döring.

Han mener, at ar-
bejdsformidlingerne
rundt om i delstaten
bør gøre mere for at
skaffe sæsonarbejdere.

Arbejdsløse er der
nemlig nok af, men for
mange af dem er det
ikke attraktivt at skul-
le ud i marken og ar-
bejde.

Delstatsregeringen
har nu oprettet et nyt
agentur, der skal skaffe
sæsonarbejdere. I før-
ste omgang deltager 40
langtidsarbejdsløse i
projektet, der er plan-
lagt til at omfatte 50
slesvig-holstenere
uden arbejde.

Jens Nygaard/lno 

Ti dages musik
på Scheersberg
SKÆRSBJERG. Jugendhof 
Scheersberg har de seneste ti dage
lagt lokaler til 116 orkestermusikere
og korsangere, der har deltaget i 
ungdomshøjskolens 45. tysk-
skandinaviske musikuge. Her er det
russiske Maria Viaziguina, der øver sig
i harpespil. Hendes lærer, danske 
Kristoffer Kaas, betegner musikugen
som »en fantastisk muligihed«.
Mere side 5 

Jürgensens status
efter 100 dage
TINGLEV. I dag har Hinrich Jürgensen
haft de første 100 dage på posten 
som formand for det tyske mindretal 
i Sønderjylland. Det er en post, som
han er glad for, men som hans familie
alligevel skulle overtale ham til at tage.
Han er nemlig en travl mand, blandt
andet i kraft af sit økologiske landbrug
og sit byrådsarbejde i Aabenraa 
Kommune.
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