HOTEL "DYBBØLBANKE”
1 1906 blev der bygget et hotel på Dybbøl Banke; hotellet fik navnet
"Düppelhöh t ! eller helt korrekt "Neu Düppelhöh'! , fordi Skansehuset rt
(tidligere Dybbøl Banke 17) havde samme navn, og da det nye hotel stod
færdigt, kom det gamle til at hedde "Alt Düppelhöh" i hvert fald i -tiden indtil
1920 .
Hotellet, der var bygget i tysk stil, var forsynet rned et udkigstårn og havde
egen souvenirbutik. Det var særlig turister sydfra, som kom for at besigtige
krigergravene og "Düppel Denkrnal" (sejrsmonumentet) og som naturligvis
også var gæster på hotellet.

Efter genforeningen i 1920 var man klar over, at Dybbøl Banke med de
mange minderige steder havde en betydning langt ud over det lokale. Der
blev indsamlet midler, så de gamle skansearealer, grave og mindesmærker

kunne erhverves. Det hele blev skænket til staten, og nationalparken blev
oprettet med fri adgang for alle i 1924. For ikke at få den skønne natur i og
omkring banken ødelagt blev et stort areal senere fredet.

Efterhånden som strømmen af turister tog til, følte man det som et savn, at
der ikke fandtes et virkelig godt og pænt dansk hotel pa banken. Faktisk
havde det været på tale at erhverve hotellet i forbinde Ise med opretelsen
af nationalparken, men speku lanter havde allerede været på spil . Det var
imidlertid umuligt at forrente den pris , der var anbragt deri, så følgerne
blev, at hotellet skiftede ejer op til flere gange for til sidst at skulle igennem
en tvangsauktion. Det blev mere og mere forfaldent og var efterhånden ikke
i stand til at opfylde de mest almindelige krav.
En kamp for at få hotellet over på "danske tr hænder blev indledt, men det
var meget svært at skaffe midler til køb og restaurering af hotellet.

Folketingsmand I. P. Nielsen, der var engageret i sagen, tog sammen med
lokale kræfter til statsministerie± for at lægge problemerne frem. Man
anmodede om økonomisk støtte og om at få inddraget hotellet under
nationalparken.
Efter nogen betænkningstid blev det meddelt fra København, at man ville
udbetale den kontante købesum under forudsætning af , at der blev dannet
et interessentskab af personer i Sønderjylland , København og det øvrige
Danmark , der kunne bl ive ej er af hotellet, og i hvilken staten skulle være
prioritetshat;er for de indskudte midler. Man vedtog snarest at gå i gang med
tegning af anparter, og for at sa mange som muligt, blev de sat til kr. 25 , 50
og IOO, der kunne betales med 20% straks og resten med 20% hvert kvartal.
Onsdag den 27. juni 1934 blev der indkaldt til generalforsamling på hotellet,
og her blev det vedtaget at stifte "Andelsselskabet Hotel Dybbøl Banke” .
Endelig kunne man ånde lettet op - hotellet var i gode hænder. Nu gjaldt det
om at få oparbejdet den standard, man kunne forvente af et godt dansk
hotel på netop dette sted.
Gennem årene blev der ændret en hel del på hotellets udseende - både indog udvendig. Hotellet har gennem de 83 år, det kom til at eksistere, været
rammen om foreningsfester, nationale fester og mærkedage, hvor hotellet
bød på den helt rigtige atmosfære. Der har været knyttet forskellige
forpagtere til stedet, og de har alle på deres vis været med til at gøre Dybbøl
Banke kendt vidt omkring .
1 1981 skete der noget, der senere fik følger for hotellet. Fredningsstyrelsen
nedsatte et Dybbøl udvalg, der havde til opgave at forestå en nærmere
planlægning for det historiske område, således at det kunne fremstå på en
værdig og informativ måde for de turister, der hvert besøger Dybbøl. 1
bestræbelserne på at få terrænet til at se ud som i

1864 var planen at nedrive en del ejendomme – og dermed også hotel
Dybbøl Banke. Det var med beklagelse at "Andelsselskabet Hotel Dybbøl
Banke" så sig nødsaget til at sælge hotellet til staten for en sum af kr.
1.945.000, men man måtte erkende, at hotellet var utidssvarende Og ikke
længere kunne drives rentabelt. Nedrivningen blev afsluttet i april 1989, og

"Andelsselskabet Dybbøl Banke" blev opløst den 25. maj 1989, hvor man
vedtog at overdrage protokollen og dirigentklokken til "Lokalhistorisk Arkiv
for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg".
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