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Kære medlemmer
sommeren går på hæld, og efteråret stunder til, og det er tid til at fortælle lidt om, hvad der er sket i
foreningen i den seneste tid.
Borgmesterbesøg
I forbindelse med byfesten i Agerskov i begyndelsen af august aflagde Tønders borgmester,
Laurids Rudebeck, foreningens lokaler et besøg. Han udtrykte sin glæde over foreningens arbejde
med at oplyse om Sikringsstillingen og holde den tilgængelig, og overrakte foreningen en check på
1.000 kroner. I foreningen er vi naturligvis glade for den værdsættelse af vores virke fra politisk
hold, som borgmesterens besøg og gave er udtryk for.
Udstilling om verdenskrigen
Foreningen har lånt en udstilling om Første Verdenskrig fremstillet af lokalforeninger fra Aabenraa
Kommune i samarbejde med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. På plancher præsenterer
foreningerne soldaterskæbner fra deres lokalområde i billeder og tekst. Udstillingen kan ses i
foreningens lokaler på Agerskov Skole hver torsdag i august måned fra klokken 19.00 til 21.00.
Rydningsdag
Lørdag den 14. juni afholdt vi rydningsdag. I modsætning til sidste år var vejret med os, mens
antallet af deltagere var det samme, nemlig seks. Hovedopgaven i år var at få flankeringsbunkeren i
Gøttrup gjort tilgængelig igen. Den er nu tømt for mudder og vand, og der er etableret en trappe til
den østlige indgang, samt skiltning ved vejen. Ejeren er desuden interesseret i at få fjernet den
gylletank, som er blevet bygget på toppen af bunkeren.
Ud over rydningen af flankeringsbunkeren blev der slået græs omkring bunkerne ved
Toftlund rensningsanlæg og i Hyrup. I løbet af forsommer og sommeren er der desuden slået græs
ved en lang række andre anlæg.
Besøg fra Koblenz
I slutningen af juni havde foreningen besøg af Johannes Bruchhof fra Koblenz. Med sig havde han
flere originale dokumenter og fotografier fra den tysk ingeniørløjtnant, Isphording, der gjorde
tjeneste i Sikringsstillingen i 1917-18. Ud over hans dagbog, drejer det sig om en række luftfotos af
stillingen og et tysk oversigtskort af hele sikringsstillingen. Materialet har været kendt i
Sønderjylland siden 2012, men foreningen benyttede lejligheden til at få det scannet i en høj
opløsning, hvilket har bragt flere detaljer frem i lyset.
Hundredåret for Verdenskrigens udbrud.
I forbindelse med hundredåret for Første Verdenskrigs begyndelse har Museum Sønderjylland
fremstillet en app og en hjemmeside, der præsenterer en række af de spor, som verdenskrigen har
efterladt sig i det sønderjyske landskab. Det drejer sig om mindesmærker, soldater- og
krigsfangegrave, Zeppelinbasen og naturligvis Sikringsstilling Nord, der er repræsenteret med 15
anlæg. Hjemmeside og app kan findes på www.verdenskrigensspor.dk
Sammen med Sønderjyllands øvrige kulturhistoriske institutioner har museet også lavet
hjemmesiden ”Sønderjyderne og den store krig”. Det er daglige ”nyheder” om krigens gang ved
fronterne og hjemme, og om de sønderjyske faldne. Man opfordres til at bidrage med oplysninger
om både de faldne og om de krigsdeltagere, der overlevede krigen. Hjemmesidens adresse er
www.denstorekrig1914-1918.dk og der findes også en facebook-side.

Inspektionstur
Sidste år afholdt foreningen i efteråret en medlemstur rundt i stillingen. Interessen for at deltage var
dog meget begrænset, og bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gentage tilbuddet, men i år kun at
foretage en inspektionstur. Turen er dog er åben for alle interesserede medlemmer, og finder sted
søndag den 12. oktober med begyndelse fra Agerskov Skole klokken 8.30. Turen varer hele dagen,
og eventuelle interesserede skal selv stå for transport, mad og drikkelse, og da bunkerne er mørke,
til tider våde og adgangsvejene kan være mudrede, er lommelygte, solidt fodtøj og praktisk
beklædning en god ide. Da der ikke er tale om guidet tur, er tilmelding ikke nødvendig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

