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RESÜMEE
»Nachts im Schloss« heißt
eine besondere Führung
auf Schloss Glücksburg,
bei der lediglich eine
Gruppe von maximal
25 Teilnehmenden das
Schloss im Dunkeln erkundet, betreut und geführt von den in historische Kostüme gekleideten Ute Liedel, Bernhard
Engelke und Daniela Kohagen, und ausgestattet
mit Taschenlampen. Drei
Tage vor Halloween ging
es hier nicht um Geister
und Zombies, sondern
um die Menschen, die
vor Hunderten von Jahren das Schloss bevölkerten: Herzöge, Prinzessinnen, Könige und Königinnen. Die abendliche
Führung findet in diesem
Jahr noch einmal statt
und danach wieder ab Januar. Weitere Infos gibt
es auf der Homepage des
Schlosses.

Tre alarmer,
men kun en
brand

»Nat på slottet« er en rundvisning på Lyksborg Slot med historier, lommelygter og overraskelser. Fotos: Sven Geissler

Gode historier
i lommelygtens skær
På Lyksborg Slot kan man få en eksklusiv rundgang uden for normal åbningstid.
HISTORIE

gere til at glemme al dårligdom for en stund.

tf@fla.de

Andre rammer

Lyksborg. Tre dage før halloween kan et arrangement
med navnet »Nat på slottet«
godt føre tankerne hen på
genfærd og zombier og anden uhygge.
Men var det det, man havde sat næsen op efter på Lyksborg Slot fredag aften, blev
man slemt skuffet.
Aftenens tre værter, Daniela Kohagen, Ute Liedel og
Bernhard Engelke, var ganske vist klædt ud, men det
var i historiske kostumer, og
deres ansigter var smilende
og venlige og ikke sminket
hverken ligblege eller blodige.
- Det her er ikke en gysertur. Vi skal have det sjovt og
hyggeligt, sagde Bernhard
Engelke, inden han tog hul
på rundvisningen og opfordrede aftenens knap 20 delta-

»Nat på slottet« er en tur
rundt på Lyksborg Slot og en
fortælling om slottets historie, om de mennesker, der
har haft deres gang der, og
om, hvad slottet er og kan i
dag.
Der er undervejs kun ganske lidt lys rundt omkring,
men deltagerne bliver udstyret med hver en lommelygte, så de ikke kommer til at
snuble eller gå ind i ting.
At arrangementet finder
sted i mørke er ikke for at
skabe uhygge, men for at skabe andre rammer, end man
ser til daglig.
Slottet tager sig nemlig helt anderledes ud end i
dagslys, og det giver en helt
anden og i øvrigt ganske behagelig stemning at vide, at
man har slottet »for sig selv«.
Der er kun den gruppe på
maksimalt 25 deltagere, der

Trine Flamming

Bernhard Engelke viste rundt og fortalte historier på både informativ og morsom vis.

har booket plads.

Gode historier
Når det er nat på slottet,
handler det om hertuger og
prinsesser, konger og dronninger, forbindelser og sammenhænge og slottets tydelige forbundethed til Danmark
både dengang og nu.
Der er mange – gode – hi-

storier at dykke ned i, og den
halvanden time lange rundvisning fredag aften bød på
nogle af dem.
Turen startede i kapellet
i kælderen og fortsatte på 1.
etage, hvor Louise Karoline,
prinsesse af Hessen-Kassel
og mor til den senere danske
konge Christian IX, fortalte
sin historie. Prinsessen blev

bragt til live af Daniela Kohagen.
Lommelygterne fik mulighed for at vandre hen over
malerier og andet interiør,
inden turen fortsatte på anden sal, hvor riddersalens
gobeliner, soveværelsets indretning, lædertapet og ikke mindst grevinde Danner
(igen personificeret af Daniela Kohagen) tog imod.
Ute Liedel og især Bernhard Engelke fortalte, hvor
man kom frem – og det både
informativt, interessant og
ret morsomt.
Efter halvanden time sagde
en gruppe godt underholdte
og yderst tilfredse deltagere
tak for i aften over et glas
bobler.
»Nachts im Schloss« finder
sted en enkelt gang mere i år
og ellers igen fra januar. Man
kan læse mere på Lyksborg
Slots hjemmeside.

Lys i efterårsmørket
Lørdag aften kastede »Lichtermeer« lys over Kurparken i
Egernførde.
LYSHAV
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Egernførde. Rammerne kunne ikke have været bedre, da
Egernførde lørdag aften inviterede til lysfest i efterårsmørket.
I Kurparken, der ligger lige
ned til vandet, nød arrangementet »Eckernförder Lichtermeer« godt af fuldstændig
vindstille vejr, lune temperaturer og smukke efterårs-
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klædte træer, der blev lyst op
i forskellige farver.
En aften sidst i oktober er
det langtfra, hvad man kan
forvente, og måske derfor var
der så stor tilslutning, som
det var tilfældet.

Fyldt af folk
Arrangørerne havde ventet
omkring 500 deltagere, men
da fakkeloptoget fra træbroen i den indre havn var ankommet til muslingescenen
i Kurparken, var der »i hvert
fald betydeligt flere«, mente

en af hjælperne.
Den fyldte park blev også
fyldt af livemusik, og det tog
intet af den gode stemning,
at man skulle væbne sig med
tålmodighed for at få noget
at spise eller drikke.
Selv om klokken havde slået spisetid, stillede folk sig
tålmodigt i kø ved den ene
madvogn og den ene vogn
med salg af drikkevarer, der
var.
Det var trioen »Walkin’
Bamsi Kosaken«, der med
coverversioner af velkendte

Flensborg. Lørdag morgen var der igen brand i
Flensborg, denne gang ved
banedæmningen. Alarmen gik kl. 6.40, da vidner
havde opdaget ild ved den
nedlagte jernbanestrækning i nærheden af parkeringspladsen ved »Mauseloch«.
For at nå derhen måtte
både brand- og politifolk
klatre op på banedæmningen. I en tom transformatorstation ved siden af sporene var der tændt ild til
noget affald. Brandfolkene
kunne hurtigt slukke ilden
med vand.
Politiet efterforsker
brandårsagen.
Søndag eftermiddag var
der igen brandalarm. Flere
vidner opdagede, at der
kom røg ud gennem et vindue i Eiderstraße i bydelen
Fruerlund. Desuden hørte
de, at en røgalarm gik.
Flensborgs brandvæsen,
det frivillige brandværn i
Jørgensby og en ambulance rykkede ud, og brandfolkene begyndte at lede efter
branden i det pågældende
hus samt i nabohuset. De
kunne dog hverken finde
røg eller lugt af brand, og
røgalarmen kunne heller
ikke høres længere.
Brandvæsenet går ud fra,
at det muligvis har været
vanddamp, der lignede røg
og udløste alarmen, der så
blev slukket af beboere.
Det var dog ikke muligt at
sige med sikkerhed, hvilken lejlighed røgen var
kommet fra.
Søndag aften måtte
brandvæsenet så igen
rykke ud, denne gang til
Franziskus-hospitalet, hvor
det ifølge vidner lugtede af
brand.
- Da vi ankom, kunne vi
stadig fornemme en svag
lugt af brand i nogle rum,
fortæller indsatsleder Dirk
Schnüll fra brandvæsenet.
Ifølge ham lugtede der
også af brand flere steder
udenfor sygehuset. Den pågældende afdeling på hospitalet blev kontrolleret,
og sygehusets teknikere
blev tilkaldt for at tjekke
ventilationsanlægget. Også
området rundt omkring
sygehuset blev kontrolleret. Brandvæsenet kunne
dog ikke finde årsagen til,
at der lugtede af røg og
brand.
Muligvis kom lugten
udefra og var kommet ind
i bygningen gennem ventilationsanlægget eller åbne
vinduer. ht, nh, lg

Massevis af børn blev fortryllet af ildshowet, som Korpsvarta
Slækt bød på til lysfesten i Egernførdes kurpark. Foto: Lars
Salomonsen

Ferieflytning
af din avis?

sange sørgede for aftenens
musikalske indslag, men aftenens højdepunkter stod
Korpsvarta Slækt for, da der
blev kastet, jongleret og spy-

Skriv en mail til
abo@fla.de

et med ild i først et børneshow og noget senere et – lidt
mere farligt – show for det
voksne publikum.

