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Fuldmåne 20.4.
Sidste kvarter 28.4.

I dag
Tørt og solrigt med dagtemp. op mellem 10 og 15 grader, ved
kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden tiltager i løbet af
dagen til let til frisk fra øst og nordøst, i de sydlige egne op til
hård vind. Om natten ret klart men fortsat blæsende med temp.
ned mellem 2 og 7 grader, i det nordlige Jylland måske ned til
frysepunktet.
Tirsdag
Tørt med en del sol og dagtemp. op mellem 10 og 15 grader, ved
kyster med pålandsvind lidt køligere. Let til frisk vind omkring
øst, i de sydlige egne op til hård vind. Om natten ret klart med
aftagende vind og temp. ned mellem 2 og 7 grader, inde i landet
lokalt ned til frysepunktet.
Onsdag
Tørt med en del sol de fleste steder. Dagtemp. op mellem 12 og
17 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svag til jævn
vid mest omkring sydøst. Om natten ret klart med ret svag vind
og temp. ned mellem 2 og 7 grader, inde i landet lokalt ned til
frysepunktet.
Torsdag
Først en del sol, senere mere skyet vestfra. Dagtemp. op mellem
12 og 17 grader, og svag til jævn sydlig vind. Om natten mest
skyet, og stedvis lidt regn med temp. ned mellem 4 og 8 grader.
Vinden tiltager efterhånden til let til frisk vind fra sydvest.

Temperaturer i går klokken 12
Almeria 16 halvskyet
Amsterdam 12 halvskyet
Ankara 20 letskyet
Athen 21 skyfrit
Barcelona 17 skyet
Berlin 10 halvskyet
Bruxelles 13 skyfrit
Dublin 7 finregn
Frankfurt 9 overskyet
Geneve 11 overskyet
Helsinki 8 skyet
Julianehåb 1 halvskyet
Kreta 30 skyfrit
København 9 skyfrit
Las Palmas 22 skyfrit
London 10
Madrid 9 skyet
Malta 23 skyfrit
Nice 15 letskyet
Nuuk 0 skyfrit

Oslo 8 skyfrit
Palermo 17 halvskyet
Mallorca 17 skyet
Paris 12 skyet
Praha 7 finregn
Reykjavik 7 skyet
Rhodos 26 skyfrit
Rom 21 letskyet
Scoresbysund -9 overskyet
Stockholm 9
Tasiilaq 3 skyet
Tel Aviv 24 skyfrit
Torshavn 7
Trondheim 6 skyet
Tunis 21 skyet
Venezia 17 skyfrit
Verona 17 skyfrit
Warszawa 8 efter regnbyge
Wien 15 skyfrit
Zürich 14 halvskyet

Højvande
Mandag Tirsdag
Dagebøl kl. 03:40 kl. 15:53
Fr.stad kl. 04:24 kl. 16:38
Husum kl. 03:17 kl. 15:31
Skt. Peter kl. 02:18 kl. 14:32
Slutsil kl. 03:22 kl. 15:35
Tønning kl. 03:42 kl. 15:56
Vesterland kl. 02:17 kl. 14:30
Vyk kl. 03:31 kl. 15:44

Dagebøl kl. 04:05 kl. 16:19
Fr.stad kl. 04:51 kl. 17:04
Husum kl. 03:44 kl. 15:57
Skt. Peter kl. 02:45 kl. 14:58
Slutsil kl. 03:47 kl. 16:01
Tønning kl. 04:09 kl. 16:22
Vesterland kl. 02:42 kl. 14:56
Vyk kl. 03:56 kl. 16:10

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Kirsten Futtrup, der er skolens ansvarlige for den historiske by, bød velkommen til genindvielse af langhuset.

Genopførsel. Vejret
artede sig fint, da det
nyopførte langhus i
jernalderbyen ved
Lyksborg Danske
Skole lørdag blev 
taget i brug ved en
festlig ceremoni.

LYKSBORG. Akkurat 12
måneder efter, at langhuset
i jernalderbyen i Lyksborg
brændte ned, var der lør-
dag eftermiddag en festlig
indvielse af det nyopbygge-
de hus. Huset står i cen-
trum for Lyksborg His-
toriske Værksted ved siden
af Lyksborg Skole.

I høj solskin takkede Kir-
sten Futtrup, lærer og sko-
lens ansvarlige for værk-
stedet, vejrguderne for den
milde behandling, da hun
åbnede festen om eftermid-
dagen.

- Thor lod regnen skylle,
da vi indviede det gamle
hus, som så brændte ned.
Vejret i dag varsler godt for
det ny hus, så det kan em-
me af liv, sagde hun.

Det var skolens fem klas-
ser, der efterfølgende stod i
centrum for festen i det fri.
Eleverne, som var klædt i
historiske dragter, afleve-
rede forskellige ting til hu-
set - som et vævet tæppe,
der blev lavet af sjette klas-
se. 3. og 4. klasse var ud-
klædt som forskellige gu-
der fra hedensk tid. De
præsenterede hinanden,
kæmpede sammen, faldt
om og kom på benene igen.

Tak til alle
- Man kan slet ikke fore-
stille sig, hvordan det var
den nat, huset brændte
ned, sagde Lyksborg Dan-
ske Skoles inspektør, Anne
Andersen, da hun takkede
alle, der var involveret i
genopbygningen af huset,
blandt andet den frivillige

arbejdsgruppe, der hjalp
til, og Slesvig-Ligaen, der
gav penge.

Uwe Prühs, vicedirektør i
Dansk Skoleforening for
Sydslesvig, sagde ligeledes
tak for den store indsats,
der er ydet for at genop-
bygge huset.

Som gave havde han et
tilbud med om at finansie-
re en dag med en kursusin-
struktør, så arbejdet med
huset rigtigt kan sættes i
gang igen for de mange
grupper fra Sydslevig, der

bruger det historiske værk-
sted.

Historisk steg
Skolens kor og skoleklas-
serne havde forberedt et
omfattende musikprogram,
hvori de fortalte - ledsaget
af guitar og tromme - mu-
sikalske historier om kon-
ger og dronninger gennem
tiden.

Der var skinkesteg lavet
over åben ild, og så var der
- mere moderne - også kaf-
fe og kage til de mange for-

ældre, der kom på besøg,
lod sig inspirere af stem-
ningen og nød den hyggeli-
ge fest i det lune vejr.

Jernalderlandsbyen blev
opbygget fra 1997, og det
oprindelige langhus var fra
1998. Nu fremstår det lidt
anderledes og endnu flotte-
re end den gamle udgave.

- Det er helt oplagt at ta-
ge herhen, når der er hi-
storietimer for at mærke
historiens vingesus, siger
Anne Andersen.

Dirk Thöming

Indvielse et år efter
branden i Lyksborg

Mange var klædt i 
gamle dragter, da det 

genopbyggede langhus 
blev indviet. Eleverne fra

alle skolens fem klasser
overrakte en gave til huset.

Til højre er det Thalia på
seks år, der giver æblekage
til langhuset. Klasselærer

Tina Radzio holder øje
med, at hun ikke falder

ned.
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