
 
 

 
 
Bakkerne blev før tilplantningen brugt til græs-
ning af kvæg og får, men stedet blev også flit-
tigt benyttet som øvelsesplads for egnens kar-
le.  
Efter at Danmark havde tabt krigen til prøjser-
ne i 1864 og mistet hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenborg, opstod en stærk natio-
nalfølelse, som bl.a. resulterede i oprettelsen 
af skytteforeninger rundt omkring i landet.  
 
Naur-Sir Skytteforening. 
I 1867 blev Naur-Sir Skytteforening oprettet af 

en række lokale aktive folk med grundtvigiansk 
baggrund. Manden bag dette initiativ og for-
eningens første formand var en ung sønder-
jysk lærer ved navn Hans Jørgen Hansen, der 
fire år før som 20-årig var blevet ansat som 
degn ved Sir Skole. Som sønderjyde var især 
Hans Jørgen Hansen dybt berørt af tabet af 
sin gamle hjemegn, så efter skydeøvelserne 
og træningen i våbenbrug, blev der ofte i bak-
kerne afholdt  ”åndeligt opbyggelige” foredrag, 
enten ved fremmede foredragsholdere eller 
ved formanden selv. Udover at undervise sog-
nets skolebørn, startede  H. J. Hansen -senere 
kendt som lærer Hansen-Sir - også en aften-
skole. Eleverne herfra mødte flittigt op til sky-
deøvelserne.  
 
Nationalfølelse. 
Sammen med en spirende nationalfølelse var 
en stigende frustration over demokratiets tran-
ge kår bevæggrunden til,  at man begyndte at 
holde egentlige foredragsmøder og folkelige 
fester i de lyngklædte bakker med såvel kirke-
lige som folkelige talere.  

Der blev ikke blot holdt taler af nationalliberalt 
indhold. Der blev også sunget. En af sangene 
var skrevet af den sydfynske landmand og pa-
triot Mads Hansen, hvor første vers begynder 
sådan: 
 
Til Våben, Brødre, tag Bøssen fat! 
Vor Bane ved vi, vort Mål er sat, 
og Målet er Danmarks Frelse .... 
 
Man kan vel diskutere den poetiske stil, men 
kampånden fejlede ikke noget. 
  
Skyttesagen i Danmark.  
De første skytteforeninger i Danmark har rød-
der tilbage til 1861. De blev dannet som en del 
af den nationale vækkelse og frihedstrang, der 
især blomstrede efter Danmarks sejr i krigen 
1848-50 og indførelsen af Junigrundloven i 
1849. Foreningerne havde bl.a. til formål at 
styrke det danske forsvar, men spillede under-
ligt nok ingen rolle under krigen i 1864. Til 
gengæld satte nederlaget ved Dybbøl gang i 
den folkelige vækkelse, og antallet af skytte-
foreninger voksede. 
 
Skydebanen. 
Skydebanen i Sir Lyngbjerg lå dengang her på 
denne vej, som hedder Skydebanevej. Stand-
pladserne – derfra hvor skytterne afgav deres 
skud - lå nede for enden af vejen, hvor man på 
et tidspunkt havde opført et mindre skyttehus. 
Huset er i dag jævnet med jorden og det sam-
me gælder skydevolden og markørgraven. 
Markørgraven lå der, hvor kælkebakken løber 
ned i Skydebanevej, og bestod af en beton-
støbt kælder med fire skivehejs.  
  
På billedet fra Naur-Sir Skytteforenings 50 års 
jubilæum ses Hansen–Sir i anden række som 
nr. 4 fra højre. På hver sin side af ham sidder 
to andre fremtrædende personer, som også 
var med til at stifte skytteforeningen: Til ven-
stre i billedet, Gravers Godrim og til højre, 
Mads Bertelsen Bjerre.  
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
     
Spørgsmål: 
 
Hvem er ophavsmand til sloganet. ”Hvad udad 
tabes, skal indad vindes” 
 
A: Medstifter af Det danske Hedeselskab, En-
rico Mylius Dalgas,  
 
B;  Statsminister Erik Scavenius,  
 
C: General Olaf Rye. 
 
Svaret finder du på næste informationstavle 

 
Svar på spørgsmål 2:  
 
C: Hele landet 

Fra Naur-Sir Skytteforenings 50 års jubilæum i 1917. 
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