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FRØSLEV. Lederen af Frøslevlejren, Henrik Skov Kristensen,
udsender sammen med historikerkollegerne Frank Weber
og Claus Kofoed bogen »Bomber over Danmark« om de
vestallierede luftangreb under Anden verdenskrig.
Det er en nyrevideret udgave af de tre historikeres

tobindsværk fra 1988 om samtlige luftangreb i Danmark
1939-1945 udført af britiske plus enkelte amerikanske
fly.
Bogen er delvist nyskrevet og med helt ny grafisk til-

rettelægning samt ny billedredaktion med bedre gengi-
velse af de cirka 220 fotos. Værket udkom i 1988 under
titlen »Vestallierede luftangreb«.  Nyrevidereringen er fo-
retaget af Henrik Skov Kristensen.
I bogen kan man blandt andet læse om de dramatiske

angreb på Aalborg i juli 1940; Skjern i april 1941, Aarhus
i april 1942; B&W i København i januar 1943; Esbjerg i
august 1944; Aarhus Universitet i oktober 1944: Shellhu-
set i København i marts 1945 med den samtidige tragiske
fejlbombning af Den Franske Skole på Frederiksberg og
Gestapos hovedkvarter på Husmandsskolen i Odense april
1945.  Listen er lang, luftkrigen over Danmark var omfat-
tende og intens. Her er beretninger om de enkelte flytog-
ter, om flyene og besætningerne. Og her fortælles med
sans for dramatiske og tragiske sider af besættelsestidens
historie om, hvordan angrebene blev oplevet af den dan-
ske befolkning. 
Bogen indeholder 864 sider og har en vejledende pris

på 500 kroner. (FlA)

Orgelkoncert på Gottorp Slot
SLESVIG. Gottorp Slot er på fredag klokken 16 rammen
om en orgelkoncert med Volker Linhardt, der er kirkemu-
siker ved Marienkirche i Rendsborg. Den 48-årige orga-
nist stammer fra Bayreuth, hvor han også studerende på
kirkemusikhøjskolen. Efterfølgende tog han en grad på
musikkonservatoriet i Lübeck. (FlA)

Bygningskultur på Løjtland
AABENRAA. Løjt
er kendt for sin
rige bygnings-
kultur og mange
bevaringsværdi-
ge huse og går-
de. Men hvad er
bevaringsvær-
digt, hvordan ser
de bevarings-
værdige huse
ud? Hvad er hi-
storien bag hu-
set. De spørgsmål vil Museum Sønderjylland gerne have
svar på. Om kort tid starter museet en registrering af
gamle bevaringsværdige bygninger på Løjt, der er opført
før 1920. Museet regner med, at der er omkring 300 be-
varingsværdige huse og bygninger på Løjt. Dem vil muse-
et besøge for at beskrive og fotografere. 
Formålet er kulturhistorisk og at trække de mange

spændende gårde og bygninger frem i lyset. Bygningerne
er allerede registreret til Kommuneatlas Aabenraa, men
disse registreringer er ret utilgængelige for de fleste af
os. Museet arbejder på en bog, der tegner et portræt af
samtlige bevaringsværdige huse på Løjt, som derfor bliver
tilgængelig for alle. (FlA)

Udstilling i Orangerie
LYKSBORG. I Orangeriet ved Lyksborg Slot vises fra den
28. september til den 22. oktober en udstilling med en af
Norges fremtrædende kunstnere, Frans Widerberg. Han
indleder en udstillingsrunde i Tyskland med at vise male-
rier og grafikker sammen med skulpturer af sønnen Nico
Widerberg og keramik af danskeren Maria Heintzelmann.
Udstillingen er åben fra onsdag til søndag klokken 12-

17. (FlA)

Ferieaktiviteter på Gottorp 
SLESVIG. Gottorp Slot har ferieaktivi-
teter på programmet i efteråret. Tors-
dag den 4. oktober kan børn fra otte
år mellem klokken 10 og 15 opleve
middelalderens madkultur, dagligdag
og legevaner. Deltagelse koster 15 euro
og inkluderer et måltid.
Torsdag den 11. oktober tager Harm

Paulsen børn mellem tre og seks år
med tilbage til stenalderen. Det begyn-
der klokken 15 og varer cirka en time.
Deltagelse koster fire uro. Fra og med
mandag den 8. oktober til og med fre-
dag den 12. oktober er der fra klokken 14 til 16 hver dag
kreative workshops for børn fra 12 år. Deltagelse koster
70 euro for hele ugen, og det inkluderer materialer. Der
er tilmelding på telefon 04621-813 222. (FlA)

Bomber over Danmark

Anmeldelse. Den feje
mand siger pænt ja
tak til katastrofen i
»Biedermann und die
Brandstifter« på Lan-
destheater.

SLESVIG. Max Frischs »Bieder-
mann und die Brandstifter« er
et af de største værker i den
tysksprogede efterkrigslittera-
tur - et komisk og dramatisk
teaterstykke, der ender tra-
gisk, men som ikke er nogen
tragedie.
For hovedpersonen, Herr

Biedermann (hvis småborger-
lige liv er baseret på en posi-
tion som hårvandsfabrikant),
styrer ikke bevidst mod kata-
strofen. Den skyldes ene og
alene hans vankelmod og fej-
hed. I Max Frischs optik er der
altså håb forude, hvis vi altså
- hallo - lige gider at slå pæ-
ren til og benytte os af vort
frie valg.
Landestheater har i Slesvig-

hus haft premiere på en op-
sætning af »Biedermann und
die Brandstifter«, der sætter
stykket ind i en nutidig kon-
tekst. Den slags kan gå gru-
eligt galt, men det lykkes i
Angelika Zaceks opsætning
med aktuelle temaer som kli-
makatastrofe, globalisering og
terrorisme. 

Pædagogisk hjælp
Stykkets åbning er lidt en kli-
che. De medvirkende leger
med en globus-ballon, som
luften ender med at gå ud af.
Her får tungnemme pædago-
gisk hjælp.
Men med René Rollin i ho-

vedrollen som Herr Bieder-
mann, Maria Steurich som
hans kone Babette og Uwe
Kramer som brandstifteren
Schmitz får handlingen godt
med brændstof. Sidstnævnte
magter den balance i rollen at
være truende og samtidig
trænge Biedermann i defensi-
ven på dennes egen dårlige
samvittighed. Schmitz udgiver
sig som fattig hjemløs og
kommer med flere hentydnin-
ger af, at denne figur ikke er
så harmløs, som han gerne vil
give sig ud for at være.
Dramatikken er pænt sti-

gende i løbet af den halvan-
den timers en-akter. Især med

udfordrende dansescener og
katastrofe-effekter, der aldrig
bliver overspillet.

Han fortrænger
Biedermann ser umiddelbart
skeptisk ud, men er ukritisk
som en dør. Man skal ikke lø-
be om hjørner med ham, står
der i ansigtet på ham. Ligeså
lalleglad han i virkeligheden
også kan vise sig at være. For
han fortrænger. Har det bedst
med ikke at blive sagt imod -
og foregøgler sig selv og sine
omgivelser både det ene og
det andet. En levende løgn er
han - og René Rollin får alle

facetter trukket frem i figu-
ren.
Reiner Schleberger spiller

den anden brandstifter, Eisen-
ring, der medvirker til at sæt-
te Biedermanns loft i brand -
efter at det lykkes at placere
seks tromler med benzin på
loftet. Felix Ströbel skifter rol-
ler mellem politimand og Dr.
phil. Wiebke Wackermann er
Biedermann-familiens status-
symbol, tjenestepigen Anna,
der i manuskriptet også ender
med at komme i helvede lige-
som Biedermann og hans ko-
ne. I Landestheaters opsæt-
ning får vi nok helvede at se

og føle, men ikke som noget
særskilt efterspil. Vi ender der
bare klart og tydeligt. Og bed-
re kan den historie vel næppe
fortælles.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Biedermann
und die Brandstifter - af
Max Frisch. Instruktion:
Angelika Zacek. Premiere i
Slesvighus søndag aften.
Vises også på teatrene i
Rendsborg og Flensborg
samt i Husumhus.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ild til småborgeren 

Brandmænd og brandstiftere - fra venstre er det Uwe Kramer, Maria Steurich, Felix Ströbel, Reiner
Schleberger og Wiebke Wackermann.
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Løjtland har en rig bygningskultur.

Kunstværk in-
spireret af sær-
udstillingen
med kranier.

Fiktion. Kim Holms
»Mysteriet på Slottet«
er en historie, hvor
en familie med børn i
december flytter ind
på Sønderborg Slot.

SØNDERBORG. I efteråret
2010 lavede Sønderborg-jour-
nalisten, fotograf Kim Holm
en række reportager fra Søn-
derborg Slot, både som mu-
seum og som arbejdsplads.
Reportagerne blev bragt i
Sønderborg Ugeavis.
Kim Holm blev så begejstret

for det gamle slot, at han la-
vede et billedalbum, som mu-
seets ansatte fik i julegave.
Gennem 2011-12 var han an-
sat på Sønderborg Slot-
blandt andet for at lave foto-
grafier til museets kommende
årbog om kirkerne på Als og
Sundeved. 
For et år siden fik Kim Holm

en idé: Hvorfor ikke lave en
julehistorie, hvor han på en
gang kunne bruge sine mange
billeder fra slottet og sine ev-
ner som journalist? 
Museumsinspektør Peter

Dragsbo fra Sønderborg Slot
tænkte: »ja, hvorfor ikke?«
-  Vi laver så mange seriøse

historiske og kulturhistoriske

bøger, der mest er for voksne
– så mangler der ikke noget
med fantasi, noget for børn?
Kim Holm fik derfor grønt lys
til at skrive og udgive en jule-
historie sammen med Sønder-
borg Slot, fortæller Peter
Dragsbo.
Nu ligger resultatet i form

af julekrimien »Mysteriet på
Slottet«. Det er en historie,
hvor en familie med børn i
december flytter ind på Slot-
tet. Og mens de bor på det
gamle slot med dets mange
spændende historier, møder
de museets gamle kustode,
Christophersen, og en række
af de faste spøgelser med
Hertug Hans og Dronning Do-

rothea i spidsen. I løbet af ju-
letiden forsvinder flere kost-
bare genstande fra samlinger-
ne. Mistanken går til både den
ene og den anden – men my-
steriet bliver opklaret til sidst,
og alle kan holde jul på slot-
tet.
»Mysteriet på Slottet« rum-

mer spænding, uhygge, jule-
stemning og fortællinger fra
Sønderborg Slots 800 år lange
historie. Sara Bonde, uddan-
net på Kunstskolen Sønder-
borg, har tegnet fortællingens
figurer og ting ind på Kim
Holms fotografier. Arkivar
Louise Klinge, Haderslev har
hjulpet med de historiske op-
lysninger. (FlA)

Sønderborg-fotograf udgiver julekrimi 
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