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DENNE FANE NY OG GOD…
Julehæftet bærer præg af et år med mange jubilæer. 
Dannebrogs 800-års jubilæum hyldes af elever med digte 
og tegninger og omhandles i en del artikler. Foreningen 
Nordens, Dansk Spejderkorps Sydslesvigs 100-års jubilæum 
og endda 100 året for, at den første Nimbus blev produceret, 
markeres. Det sidste jubilæum er noget, de færreste sikkert 
har bemærket. Bliv klogere ved at læse nimbussens historie 
og hvilken rolle Nimbus motorcyklen havde ved besættelsen 
af Danmark i 1940. Det er ikke tit, at vi har artikler omhand-
lende motorcykler. I dette hæfte er der flere. Også en om 
Danish Rally Cats, hvor en af de to seje motorcyklister er 
fra Sydslesvig. Det er Ida Hansen, som har skrevet om den 
store oplevelse, det er, at køre ørkenrally. I år har vi også den 
glæde at kunne bringe de ungdomstaler, der er blevet holdt 
på nogle af vores årsmøder, det er opmuntrende læsning og 
lover godt for mindretallets fremtid. 

Julen kommer, som det sig bør i et julehæfte, ikke for kort. 
Mød julebrødrene fra Julemuseet Lillelund. 
Læs om, hvordan man juler i Børne- og Ungdomshuset i 
Lyksborggade, hvem Nis Puk er, hvad foreningen ”Juleglimt” 
står for og hvad kan du gøre for at hjælpe dem med deres 
velgørenhed. Mere flot velgørenhed på privat initiativ fortæl-
les der om i Nice to be Nice. 

Tak til Katrine Hoop, som i 8 år har stået for det flotte layout 
af julehæftet, men som ikke ønskede at fortsætte. 

I år siger vi velkommen til Heidi Kunst, som tager over. 
Vi glæder os til samarbejdet. Der skal også lyde en stor tak 
til Karina Helledie Vandkrog, som i 9 år har været med til 
at indsamle og skrive til julehæftet. I år er det sidste gang, vi 
har glæde af hendes kreative påfund. 

Julehæftet for Flensborg Amt og By er en tradition, som de 
delegerede på amtsgeneralforsamlingen var enige om, ikke 
kan undværes og derfor sendes det også i år ud som en hil-
sen til medlemmer, venner og samarbejdspartnere på begge 
sider af grænsen. 

Med venlig hilsen
Marike Hoop
Amtskonsulent



Karsten Weber - formand for SSF Flensborg Amt

2019 har været et år med mange højdepunkter for mig 
som amtsformand. Udover at jeg måtte deltage i den 
flotte festmiddag for dronningen på A.P. Møller Skolen, 
så repræsenterede jeg hele det dansk mindretal ved 
forbundspræsidentens borgerfest i Berlin. Jeg blev også som 
repræsentant for amtet inviteret ombord på HDMS Thetis, 
som er et af den danske marines skibe, da det lå til kajen i 
Flensborg. Det er dejligt, at mindretallet er synligt og jeg er 
stolt over, at jeg har måttet repræsentere jer alle.  

Den største oplevelse var dog at se og opleve det 
sammenhold og den glæde, som dronningens besøg spredte 
i mindretallet og jeg håber at denne følelse vil være med os i 
lang tid og udmønte sig i gode løsninger til gavn for os alle. 

Jeg håber, at alle igen vil være med, når vi 2020 fejrer SSFs 
fødselsdag og mindes grænsedragningen i 2020, især til 
friluftsmødet i Flensborg, som vil være en helt særlig dag. 
Desværre faldt friluftsmødet 2019 i vandet, jeg vil dog 
hermed sige tak for et godt program, hvor mange af vore 
unge kom på banen. 

Medlemstallet i 
Flensborg Amt vokser 
hvert år, det er et godt 
tegn, at mange vil 
dette fællesskab og 
der er plads til flere. 
Lad os alle i det nye år 
invitere vore venner og 
arbejdskollegaer med 
ind i SSF. 

Jeg ønsker jer en 
glædelig jul og et 
rigtig godt nytår 

Karsten Weber

JULEHILSEN FRA SSF FLENSBORG AMT
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Med dette flotte hæfte vil vi fra SSF Flensborg By igen bringe 
vor særlige tak til alle dem, som har ydet en indsats i vore 
bestyrelser og på andre tillidsposter i vort danske arbejde i 
byen i det forgangne år og til venner i Danmark.  Vi sender 
Jer alle ønsket om en glædelig jul og et velsignet nyt år 2020.

Dronningens besøg i september indvarslede allerede det 
kommende års mange og især store festligheder for 100-året 
for grænsedragningen og Genforeningen af den nordlige del 
af det gamle hertugdømme Slesvig. 

Det var så fin en optakt, som tænkes kan, og vi kan derfor 
kun siges at være kommet godt fra start. Med Dronningens 
spontane afskedsord på Flensborghus: 
”I er så sandelig ikke blevet glemt”. 

Lars Nielsen

HILSEN FRA SSF FLENSBORG BY
Lars Nielsen, fungerende formand for Flensborg By
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5 Overskrift 5Svend Wippich - Formand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

Indeværende år 2019 var – bortset fra valg til poster i 
Amtsstyrelsen – endelig et år uden valg-(kamp). Vi måtte 
takke og sige farvel til Anke Schulz (Harreslev), som efter 
mange år i Amtsstyrel-sen af personlige grunde valgte ikke 
at stille op til genvalg. Edgar Lork (Lyrskov) og Björn Fosket 
(SSW-U, Kappel), der var med i Amtsstyrelsen to hhv. ét år, 
ønskede ligeledes ikke at fortsætte. Selvom det allerede er 
sket til selve Amtsgeneralforsamlingen, vil jeg her sige en 
stor tak til dem alle tre, der hver på sin måde har bidraget til 
et givtigt og konstruktivt samarbejde i Amtsstyrelsen.

Nu stod vi for den store udfordring at skulle mønstre 
en næsten helt ny Amtsstyrelse.  Og dette kunststykke 
lykkedes heldigvis for os. Så godt endda at vi kunne 
starte med en bestyrelse på hele 8 personer efter 
Amtsgeneralforsamlingen. På trods af det store 
„personaleskifte“ er vi uden større vanskeligheder kommet 
godt i gang med det arbejde, vi har foretaget os.

SSW Slesvig Flensborg Amts Amtsstyrelse består således 
aktuelt af: Svend Wippich (Harreslev, formand), Kirsten 
Nielsen (Slesvig, 1. næstforkvinde), Christian Andresen 
(Kappel, 2. næstformand & budgetansvarlig), Sarina Quäck 
(Freienwill, bisidder), Jürgen Wollert (Arnis, bisidder), 
Kaj-Michael Nielsen (Slesvig, bisidder), Danyel Kraemer, 
(Harreslev, bisidder) og Manuel Ohlsen (Sollerup, bisidder).

Hinsides Amtsstyrelsens sædvanlige forårs-turné i 
anledning af distrikternes generalforsamlinger var der 
mere tid til strategisk arbejde. Således har vi drøftet, hvilke 
grundlæggende værdier vi vil arbejde ud fra og vi har 
beskæftiget os en del med emnet „Gemeinwohl-Ökonomie“, 
som der des-værre ikke findes noget faststående dansk 
begreb for. Denne holistiske økonomis kerneværdier er 
menneskeværdighed, solidaritet, retfærdighed, økologisk 
bæredygtighed, medbestemmelse og transparens. 

Vi vil helt sikkert følge emnet op og I vil komme til at høre 
mere om det fremover.

Derudover har vi arbejdet videre på vores projekt, der 
hedder „politiske stamborde“. Vi har på for-nemmelsen, at 
de bliver godt modtaget og vi vil derfor gerne holde fast ved 
og endda udvide dem.
Ved siden af bestyrelsesarbejdet deltog vi i en del andre 
højdepunkter i årets løb. Forud for 100-års jubilæet for 
folkeafstemningen om grænsen til næste år kunne der i år 
fejres 100-års jubilæum for Foreningen Norden og hele 800-
års jubilæum for Dannebrog.

Årets absolutte højdepunkt for hele det danske mindretal i 
Sydslesvig var uden tvivl Hendes Maje-stæt Dronningens 
besøg i starten af september. Det har både gjort os stolte, det 
har varmet, det har givet opmærksomhed og det har vækket 
velvilje blandt flertalsbefolkningen. Og selvfølgelig var der 
fest og glæde i de fire dage Dronningen gæstede Sydslesvig.
Jeg er af den overbevisning, at Hendes Majestæt 
Dronningens besøg allerede har gjort og frem-over vil gøre 
det politiske arbejde for mindretallet mere end bare en 
anelse lettere. I denne sammenhæng ser vi nu frem til 100-
års jubilæet for folkeafstemningen i 2020. Det vil givet-vis 
vække endnu større opmærksomhed omkring mindretallet. 
Det glæder vi os til!

Afsluttende ønsker jeg at sige tak til SSF’s 
amtssekretariaterne i Slesvig og Flensborg for jeres un-
derstøttelse. Og tak til medlemmerne af amtsstyrelsen og 
kredsdagsfraktionen for det fortrolige samarbejde.
Amtsstyrelsen ønsker alle medlemmer, venner og bekendte 
nogle fredfyldte og glædelige juledage og et godt og velsignet 
nyt år.

Vi ses i 2020.

JULEHILSEN 
FRA SSW

Fotos: Svend Wippich



DANNEBROG 800 ÅR  
SSF I TALLINN, ESTLAND

6 Preben K. Mogensen, Flensborg

Torben Pedersen har skrevet en udførlig 
beretning om rejsen, som var på SSF-

medlemssiderne, KONTAKT,  
den 27. juni 2019



7Dannebrog 800 år, SSF i Tallinn, Estland

Ambassaden i Estland, hvor vi blev modtaget kort efter 
ankomsten, vurderede at ca. 1100 danskere var i byen for 
at være med til festlighederne sammen med dronningen. 
Den sydslesigske gruppe var naturligvis sammen med 
mange landsmænd ved kajen, da hun ankom kl. 10 den 
15. juni med kongeskibet ”Dannebrog”. Den medbragte 
SSF-Flensborg-By-fane, der ellers står på Flensborghus, 
var ikke den eneste, men den var den pæneste og vakte 
tilpas opmærksomhed. Det blev bl.a. til en snak med 
den fungerede udenrigsminister Anders Samuelsen og 
ambassadøren og med fjernsynet, før kongeskibet lagde til 
kaj i det fineste vejr. I Esland var vejret perfekt i de dage, 
medens 800-års-festerne i København, hvor mindretallet 
også var med,  og andre steder, som man nok vil huske, 
nærmest druknede i regnen. 

Dronningen blev modtaget af den estiske præsident Kersti 
Kaljulaid (foto 1). Forholdet mellem de to lande er nu så 
langt fra krigsfoden for 800 år siden, som tænkes kan, og det 
fremgik meget klart af festliighederne på ”Frihedspladsen”, 
byens største og mest officielle plads.  Det mindede meget 
om årsmøderne, hvor ”Danmarkssamfundet”, ligesom på 
frilufstmødepladsen, havde en bod.  

Dronningen havde et presset program og kun tid til at hilse 
på i to boder. Den ene var Danmarkssamfundets, hvor Erik 
Lars Nielsen og Erik Leth stod fanevagt, hvor Erik fik givet 
hånd til dronningen. 

Gruppens besøg var vellykket og godt organiseret af 
fungerende byformand Lars Nielsen. Vi havde ikke 
så presset et program som dronningen. Dronningen 

måtte således gå lidt før tid fra søndagens gudstjeneste i 
Domkirken, medens vi andre kunne sidde lidt længere med 
det to-sprogede estisk-danske program for gudstjenesten 
og tænke på, at den slags er vi i Sydslesvig mere vante til at 
lave. Vi så på byen hver for sig og samlet. Et samlingssted 
var selve stedet, nær borgen og lige om hjørnet i forhold 
til ”Dronningens Have”, hvor vort flag faldt ned fra himlen 
(foto 2).

Da Dronningen kom til Sydslesvig var der i al fald en af 
gruppen, der konkret blev mindet om Tallinn.  ”Bemærk, 
at dronningen har den samme kjole på som i Tallinn”, 
skrev hun i Whatsapp-gruppen. Jo, for os var det en slags 
gentagelse, og de fleste af os var også på kajen i Flensborg. 
Gentagelser er af det gode.  Man tænke blot på julen!

SSF Flensborg By havde sammen med andre organiseret en tur til Tallinn og 
23 deltagere var fra den 13. til 17. juni 2019 på rejse  for sammen med dronningen at 
være på det sted, hvor sagnet siger, at vort flag faldt ned fra himlen præcist 800 år før. 

Byen Tallinn
Tallinn er en meget smuk by, en gammel hansestad, hvor den indre by med 
flotte huse og pladser stadig er næsten helt omkranset af den oprindelige 
bymur. Oppe ved borgen er der et lille haveanlæg, der hedder ”Kongen af 
Danmarks have”, og nu er der så også en ”Dronningen af Danmarks have”, 
indviet af majestæten selv og med en mindeplade om besøget

Fotos: Preben K. Mogensen 



Da vi skulle finde inspiration til vores tale, blev vi alle tre 
hængende ved den her valgplakat fra 1920. ”Mor, stem 
dansk, tænk på mig”, står der. Vi spørger derfor: Har vi i
Sydslesvig helt glemt, dengang da ”mor” kæmpede for at 
opbygge det mindretal, vi alle kender i dag? Ja, er det hele 
blevet en selvfølge? Tænk, at lige netop denne valgplakat for 
næsten 100 år siden har prydet Flensborgs flotte gader. 
Tænk, at lige netop disse små budskaber har indgivet håb i 
så mange mennesker. Tænk, at lade det gå til spilde. 

I årene omkring 1920 var der fart på det danske mindretal. 
Den første børnehave og den første skole blev grundlagt og 
mange flere kom til. Alt var ikke altid lutter lagkage, men 
der blev kæmpet hårdt for selv de mindste forbedringer 
til vores lille samfund. Vores opståen har ikke været let, vi 
har haft massiv modgang, især under 2. verdenskrig, hvor 
antallet af elever på de få danske skoler blev halveret. 
Vi overlevede dengang og vi skal overleve igen. Vi står den 

dag i dag stadig overfor udfordringer. Langt fra af samme 
kaliber, men stadig ikke noget man skal tage let på! Mor 
kæmpede bravt. Ligeledes gjorde Karl Otto Meyer - én 
af mine helte. Nu er det op til os at gøre en forskel. Alt 
omkring os har igennem tiden ændret sig, men vi holder 
fast i de mange traditioner, som definerer os, gør os unikke 
og adskiller os fra flertallet. Lige nu er det ikke de store ting, 
som for eksempel vores årsmøde eller det, at vi oven i købet 
taler et andet sprog, som jeg mener. 
Det er de helt små ting, som vi gør helt ubevidste, som 
betyder mest. Når vi spiser risengrød lillejuleaften. Når vi 
i skolen samles for at holde morgensang. Når vi lytter til 
dronningens nytårstale, eller når vi sætter Dannebrog på 
bordet ved festlige lejligheder. Vi har alle vore personlige 
gamle og nye traditioner. De gamle er måske blevet 
videregivet i mange generationer. Dem Mor dengang 
kæmpede (stemte) for at bevare.

Tale på friluftsmødet

ÅRSMØDET 2019

SydslesvigCrew der forbereder deres indslag på friluftsmødet i Flensborg. Foto: SSF

8 Jan Bartmann, Mads Riis og Cirsten Hansen, SydslesvigCrew
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9Tale på friluftsmødet

Jeg tror, at det netop er de ting, der udgør at være en del af 
Sydslesvig. Det er de ting, som viser, hvor tæt det at være 
en del af det danske mindretal er flettet ind i vores identitet. 
Men at være en del af mindretallet betyder jo ikke kun at 
være dansk. Lige så meget som vi er præget af det danske, er 
vi også præget af den tyske flertalskultur. Lige fordi vi er så 
godt integrerede, er vi et enestående eksempel på, hvor godt 
et mindretal kan passe ind i flertalssamfundet.
Vores opvækst med en blanding af to kulturer, gør det 
muligt for os at formilde imellem det danske og det tyske. 
Og ikke kun det. Vi hjælper også med at udvide flertallets 
bevidsthed for andre kulturer og levemåder. Det er en stor 
opgave, som vi alle burde tage seriøst og være os bevidste 
om. For det er det, der gør det muligt for mindretallet også 
at leve fredeligt side om side, med flertallet i fremtiden.

Nu har vi jo allerede flere gange hørt om, at ”mor” stemte 
dansk, for at vi allesammen kan være danske. Men hvad 
gør vi så, for at vi kan være danske her i mindretallet? 
For vi kan jo ikke ligesom ”mor” stemme for, om landet 
skal være dansk eller tysk. Men hvad der er vigtigere end 
landegrænser er vores sindelag! Og det bestemmer jeg 
selv. Teoretisk set kan vi leve 100% dansk. Vi har danske 
børnehaver, skoler, foreninger, kirker og butikker, hvor 
man har mulighed for at være dansk hele dagen, selvom vi 
stadig er i Tyskland.  For at vi kan det, kræver det en kæmpe 
frivillig indsats og arbejde. Institutionerne har lønnet 
arbejdskraft – det er jo deres job – men det vi også har brug 
for er frivillighed. Her tænker jeg fx på de frivillige trænere i 
de sydslesvigske ungdomsforeninger. De bruger deres fritid 
på mindretallet. De er essentielle for, at vi kan bibeholde det 
“danske økosystem” her i Sydslesvig. 

Vi kan ikke undvære den store frivillige indsats af både 
unge og gamle mindretalsborgere. Det er ligegyldigt, om 
man er træner i en ungdomsforening, bærer Dannebrog 
op til årsmødet eller formidler mindretallet med valgfaget 
SydslesvigCrew. Uanset hvor stor en indsats man yder, så 
gør vi alle forskel.  
2020 bliver et stort år for det danske mindretal. 100-års 
fødselsdagen for genforeningen. Tanken er, at mindretallet 

blandt andet vil fejre denne begivenhed ved, at skolebørnene 
fra Sydslesvig genforenes med skolebørn fra Danmark 
i uge 20 i 2020. En begivenhed der har fået stor politisk 
bevågenhed såvel i Tyskland som i Danmark og ikke mindst 
her i mindretallet. Sikke en udvikling vi har haft og nu, 
hvor der netop er gået hundred år, så er det oplagt at kigge 
fremad. Hvor ser vi os i 2120? 

Vi bliver nødt til at hive op i os selv, hvis vi vil fastholde 
denne opblomstring af mindretallet og ikke stoppe 
fremgangskurven. Vi bliver nødt til at spørge os selv om, 
hvad vi hver især forventer, fordi det er kun dig og mig, der 
kan gøre en forskel. Det kan godt være, at vi til tider føler os 
som nogle ortodokse danskere, men det er jo netop det, der 
gør os så specielle, som vi nu en engang er. Mindretallet har 
endda fået et slogan tildelt ”Vi gør Danmark lidt større” og 
det kan vi kun gøre, hvis vi alle yder en fælles indsats.
Vi siger ikke, at I skal være Karl Otto Meyer på nogen måde. 
I skal blot være jer selv som sydslesvigere og 
understøtte mindretallet på den måde, I synes er bedst. I 
bestemmer selvfølgelig helt selv, hvordan I lever i Sydslesvig. 

Vi håber, at dette minisamfund vil bestå i mange år endnu 
og forsat være en rollemodel for så mange andre steder i 
verden, netop fordi to vidt forskelle kulturer lever i harmoni 
ved siden af hinanden. For ”mor” er død nu. Hun døde for 
mange år siden. Nu er det op til os at støtte mindretallet.  
Det er op til os at gøre en forskel.
Jan Bartmann, Mads Riis og Cirsten Hansen

Ungdomstale til Store Vi/Vanderup årsmøde

For tre år siden har vi selv været elever på denne skole. Vi 
står her i dag, fordi det er 800 års jubilæum for Dannebrog 
og selvfølgelig fordi det er Årsmøde. Og det er lige præcis 
os tre, der står her, fordi vi selv er opvokset i denne landsby 
og gerne vil knytte båndet tilbage. Vi er alle tre med i 
SyslesvigCrew. Her får vi besøg fra skoler i Danmark, hvor vi 
laver nogle workshops og fortæller dem om kulturforskelle, 
om mindretallet og om vores identitet. Før tænkte vi ikke 
meget på vores identitet og vi var ligeglade med det, men 
nu, hvor vi er blevet konfronteret med spørgsmålet, hvem vi 
egentlig er, er vi blevet klare over, at det betyder noget for os. 

Vi vidste hellere ikke, hvad vores muligheder til fremtiden 
var, men vi har mange. For eksempel vil jeg, Emily, tage til 
Danmark og studere, hvorefter turen går til Sydslesvig igen 
for at blive gammel der. Ligesom Emily vil jeg, Aina, tage til 
Danmark og studere der og derefter vil jeg til andre dele af 
Tyskland, for at opleve noget nyt, men når jeg er gammel, 
kan jeg forestille mig at komme tilbage igen. 

Jeg, Shirin, kan også forestille mig at studere i Danmark. 
Efter det vil jeg nok komme tilbage til  
 

Emily Wagner, Aina Maria Hansen og Schirin Hinrichs, SydslesvigCrew



Tyskland igen, men jeg ved ikke helt, om jeg lige præcis 
vil tilbage til Sydslesvig igen. En plan, som vi alle har, er i 
hvert fald at rejse og det knytter bånd, fordi vi fortæller om 
mindretallet, der hvor vi tager hen og giver det videre. 

En grund for at komme tilbage til Sydslesvig ville i hvert 
fald være den, at man har to kulturer og at man faktisk 
også har sit eget sprog “sydslesvigsk”. En anden grund for 
at komme tilbage igen ville, jeg tror hos os alle sammen, 
være det tosprogede og at vi vil give vores børn den samme 
mulighed for at opvokse i mindretallet, ligesom vi gjorde. 
Hvis ikke alle de små skoler er blevet lukket indtil da. Det er 
et emne, der beskæftiger os, fordi vi laver Danmark større 
og hvis man lukker skolerne, bliver Danmark mindre, fordi 
forældrene nok ikke gider køre i den næste storby, for at 
barnet kan gå på en dansk skole der, de ville hellere sende 
barnet på den tyske skole

Ligesom der er nogle gode grunde for at komme tilbage, 
er der også nogle dårlige ved mindretallet og det er, at 
man nogle gange ikke rigtig ved, hvem man er, fordi du i 
Danmark er tyskeren, men i Tyskland er du danskeren, fordi 
du kan tale dansk. Så er det også, at man kan have nogle små 
problemer med danskere, fordi de begynder at heile til en på 
grund af vores forhistorie. Men det samme også med dem 
fra de tyske skoler, som slet ikke kan forstå, at vi ikke siger 
”Sie” og ”Herr” til vores lærere.  Men alligevel synes vi, at 
mindretallet er godt, fordi det gør os til noget særligt. Vi kan 
tale for hele vores skole, at vi allesammen er rigtig glade for 
at være i det danske mindretal, vi har mange muligheder og 
der er en god erfaring at have med sig.  Vi håber, at alle dem, 
der går på denne skole, bliver lige så glade for mindretallet, 
som vi er det.

Emily Wagner, Aina Maria Hansen og Schirin Hinrichs
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Jeg går i 10. klasse på Gustav Johannsen Skolen i Flensborg 
og er med i valgfaget SSC, SydslevigCrew. Hos SSC prøver 
vi at formidle videre til besøgende, hvad det vil sige at være 
sydslesviger. Vi beskæftiger os med temaer som identitet, 
fordomme og kultur.
Når vi modtager besøgende, får vi pludselig en meget 
vigtig rolle som repræsentanter for det danske mindretal i 
Sydslesvig. Det har Duborg-Skolen fundet et meget præcist 
ord for nemlig ”elevambassadører”. Som på ambassader 
informerer vi om regionen og ikke mindst om det unikke, 
det er at være sydslesviger og en del af det danske mindretal.

Som på ambassaderne er det en vigtig opgave for 
ambassadøren at fremme de gode forbindelser og hjælpe 
med at udvikle kulturelle og videnskabelige forbindelser. 
Det prøver vi at bidrage til ved at knytte bånd mellem 
mindretallet og flertalsbefolkningen, for eksempel 
gennem oplysning, men også helt konkret ved forskellige 
arrangementer, som jo også de danske årsmøder er et 
fremragende eksempel på.

Jeg elsker at rejse og har været i 49 lande. Jeg holder blandt 
andet af at se nye steder og møde mennesker fra andre 
kulturer, snakke med unge fra andre lande om, hvordan det 
er at være ung, der hvor de bor. Sidste år var jeg med mine 
forældre i Israel, vi var blandt andet på Vestbredden, hvor 
en palæstinenser viste os rundt. Vi besøgte en flygtningelejr 
og konstaterede ved selvsyn, hvor skræmmende det er, 
når man bygger mure for at holde andre ude. Israelerne 
er i gang med at bygge en mur rundt om Vestbredden, de 
sidder også på vandforsyningen og har dermed en klemme 
på palæstinenserne. Jeg synes, vi har set, at det ikke er vejen 
frem til en bedre verden at bygge mure; det var det ikke i 
Berlin og er det heller ikke mod den mexicanske grænse.
Danmark har indført grænsekontrollen som, hvad der virker 

på mig som en ”permanent, midlertidig løsning. ” Nu er 
man også i gang med at opsætte et vildsvinehegn langs den 
dansk-tyske grænse! Det er noget, man taler om med stor 
forundring på denne side af grænsen. Men sidste weekend 
mødtes unge fra det tyske og det danske mindretal på hver 
sin side af hegnet og spillede bold hen over hegnet, som en 
stille protest mod adskillelsen. De knyttede bånd gennem 
leg og fælles sprog og gjorde opmærksom på, at man ønsker 
en fredelig sameksistens på trods af forskelligheder.

Elevambassadørerne på Duborg-Skolen mødes også med 
repræsentanter fra det tyske mindretal og tager på fælles 
ture, hvor de sammen fortæller om, hvad det vil sige at være 
en del af et mindretal. Jeg har haft store oplevelser personligt 
og i et fællesskab ved at være i SydslesvigCrew og håber at 
kunne fortsætte som elevambassadører, når jeg starter på 
Duborg efter sommerferien.

Jeg spiller fodbold i Bov IF, en lille dansk klub på den 
danske side af grænsen. Jeg bliver kaldt ”tyskeren” af mine 
holdkammerater. De gør det med et smil og mener ikke 
noget ondt med det. Mine tyske venner, kalder mig omvendt 
”danskeren”. Jeg tror, det er svært at forstå, at man ikke kun 
kan føle sig som enten eller. Jeg er både og, og det har vi 
talt meget om i SSC. Det er naturligvis også vigtigt, at man 
selv ved, hvem man er, hvis man skal formidle det videre til 
andre.

Der er ingen tvivl om, at sproget knytter bånd, og vi vokser 
op med en kæmpe gave som del af det danske mindretal. 
Hvis man søger et fritidsjob nord for grænsen eller ved en 
af grænsebutikkerne og fortæller, at man er to-sproget, er 
der nærmest jobgaranti. Senere hen får vi mulighed for at 
vælge, om vi vil studere i Danmark eller Tyskland. Mange 
vælger Danmark, fordi man føler sig mere forbundet med 
skolesystemet nord for grænsen. 

Jeg tror, det giver en større tolerance og respekt over for 
andre, når man lever i et mindretal, og jeg mener, det er 
nogle kompetencer, der bliver hårdt brug for i Europa 
fremover. Jeg håber, at vi som repræsentanter fortsat kan 
bidrage med at være det bindeled, som knytter bånd mellem 
unge fra forskellige lande og derigennem medvirker til 
sammenhold og større forståelse for hinanden.

Tak for jeres opmærksomhed og forsat gode årsmøder!

Christian Aggerholm, SydslesvigCrew
(Foto: Årsmøde optog - Flensborg Avis)

Ungdomstale holdt på årsmøderne på  
Oksevejens Skole og Biblioteket
Christian Aggerholm, SydslesvigCrew



En februar eftermiddag i 2018 fik jeg en SMS, der var skyld 
i, at jeg kom ud på mit hidtil største eventyr. I SMSen stod 
der kort ”Hej Ida, har du nogen sinde overvejet at køre 
Rally?” og kom fra Pia Libenholt. Svaret var ”Nej, men 
fortæl gerne mere.” Det gjorde hun og heldigvis skulle der 
ikke meget til for at overtale mig. Under navnet Danish 
Rally Cats fik vi tilmeldt os og begyndte at planlægge og 
træne til vores deltagelse i Intercontinental Rally 2019. 14 
dage, 6000 km gennem Afrika på motorcykler med start i 
Almeria i Spanien og slut i Lac Rose i Senegal. Løbet foregår 
på dele af den gamle Paris-Dakar rute. 

Pia, der er opvokset i København og uddannet 
motorcykelmekaniker, havde deltaget 2 gange før. Det ene 
år gennemførte hun med et brækket ben. Jeg selv er født 
og opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig og arbejder 
som fysioterapeut. Vi er begge bidt af alt med motor og to 
hjul og mødtes for nogle år siden til det danske Mesterskab i 
Enduro, en slags MTB på motorcykler. 
 I rallyet var vi de eneste 2 kvindelige deltagere og da vi 
ankom til campingpladsen i Almeria 3 dage inden løbet 
begyndte, var det mærkeligt at opdage, at de fleste vidste, 
hvem vi var. Campingpladsen emmede af motorsport, 
spænding og høje forventninger. Vi var mest af alt nervøse 
for at se vores cykler for første gang - af god grund, som det 
skulle vise sig. 

Vi havde lejet dem af et spansk rallyteam og havde ikke 
haft mulighed for at se dem inden start. Det spanske team 
var det første, vi mødte, da vi kom ind på området, og vi 
fik hurtigt øje på vores cykler. Pias dryppede benzin og 
gps-holderen var knækket halvt over. Min mc var så hård 
i affjedringen, at den ikke gav sig en mm., selv når jeg 
hoppede rundt på den. Derudover så cyklerne ud, som om 
de ikke var blevet rengjort siden sidst, de havde været på 

tur. Vi var skuffede. Pia talte et alvorsord med mekanikerne, 
som lovede os, at de nok skulle få det hele ordnet. Det 
gjorde de, og med stor lettelse bestod cyklerne den tekniske 
kontrol.

Starten gik mandag morgen kl. 5 og vi skulle nå en færge 
til Marokko. I bedste afrikanske stil var færgen 5 timer 
forsinket, hvilket gav mekanikerne tid til at ordnet Pias 
lys, der heller ikke virkede. Rallybiler, motorcykler og 
servicetrucks fyldte det meste af lastrummet ombord. 
Motorcyklerne var de første, der skulle ud, da vi havde lagt 
til i Marokko. Vi forlod alle færgen, på nær Pia, hvis MC 
ikke ville starte. Hun fik bakset den til grænsebommene, 
hvor mekanikerne igen måtte i gang, mens vi fik ordnet 
vores papirer. Mekanikerne fandt ud af, at der var en sikring, 
der gik, hver gang forlyset blev tændt og det ville de ordne, 
når vi nåede i mål om aftenen. Da vi endelig kom videre 
fra grænsen, var det næsten mørkt og Pia havde ikke nogen 
forlygte. Dette var ikke just den start, vi havde ønsket os og 
humøret var lavt. Næste morgen hang der en pose sikringer 
på Pias styr, som vi dog heldigvis ikke fik brug for. Begge 
cykler kørte som en drøm.

Alt i alt har turen været lidt af en emotionel rutsjetur 
og på én dag ja næsten inde for få timer, kom vi hele 
følelsesregisteret igennem. Vi kørte med samtaleanlæg og 
har alt fra råbt og bandet af hinanden til jublet af glæde 
sammen. Anlægget var også meget praktisk de steder, hvor 
det støvede så meget, at den bagerste ikke kunne se noget, så 
var det den forrestes job at advare om terrænet. 
På hinandens tonefald lærte vi at aflæse, hvor alvorligt det 
var, om det bare var ”Hul” eller ”HUL-HUL-HUL!!!”. Det 
var altid lidt skræmmende at køre de steder, hvor vi intet 
kunne se og vi var da også ude for nogle styrt en gang 
imellem. I modsætning til mange andre kom vi dog aldrig 

Støt Rally Cats med et tilskud til næste rally: 
Kontoindehaver: Ida Hansen   IBAN nummer: DK3280650001225239

Kontonummer: 0001225239   REG. NR: 8065

DANISCH RALLY CATS
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alvorligt til skade. Det var altid spændende at se, hvem der 
kom ind om aftenen. Nogle gange fik vi sagt ”farvel, vi ses 
senere”, for ikke at se vedkommende igen. Også vores to 
danske holdkammerater udgik, den ene med et brækket 
ben, den anden med en ødelagt kobling.

”Den bedste dag i mit liv”
Hver aften blev der holdt en briefing, hvor der blev fortalt 
om næste dags rute og vi fik udleveret GPS punkter og 
startkort. Om aftenen på dag 7 advarede arrangørerne os 
om at næste dags rute ville blive lang og hård. Næste morgen 
var jeg nervøs for, hvad der ventede os, og det blev helt 
bestemt ikke bedre, da min cykel ikke ville starte. Da der 
endelig kom liv i den, fløj jeg efter Pia. Jeg indhentede hende 
og vi kørte sammen igen. 
Vi havde en fest den dag! Navigationen spillede med og 
terrænet var fedt. Vi ramte GPS-punkt efter GPS-punkt. Jeg 
gik så vidt, at jeg råbte til Pia, at det var den bedste dag i mit 
liv. Da 1. del af ruten var slut og vi nåede pausestationen, 
var humøret højt, og vi forstod slet ikke, hvorfor de havde 
advaret os så meget. Det fandt vi dog snart ud af. Godt 
3 km inde i 2. del af ruten, nåede vi helvedet på jord. Vi 
ramte klitter af fez-fez, sand så fint at cyklerne bare sank 
ned. Nåede vi 100m, uden at en af os sank, var det et stort 
fremskridt. Ude i sandet løb vi tør for vand og både vi og 
vores maskiner kogte. Vi sled og hev i hinandens og vores 
egne cykler. 
Pludselig var Pia sikker på, at det ville holde op, hvis vi kørte 
lidt længere mod venstre. Og rigtig nok: fez-fezen stoppede 
og vi var flyvende igen. Så flyvende, at jeg kørte lige forbi 
målet. Da vi kom ind den dag, var vi sikre på, at vi ville være 
de sidste. Men vi tog fejl: vi kom i mål som nr. 3 og 4, og det 
må jo siges at være temmelig godt! 

Ingenmandsland  
De fleste steder, vi befandt os, dukkede mennesker bare 
op af det blå. Det kunne have været flere km siden, vi sidst 
havde været i en landsby, men hvis vi stoppede, var der 99% 
chance for, at der pludselig stod nogle og kiggede på os. På 
nær i Ingenmandsland: en ca. 5km lang strækning mellem 
Marokkos og Mauretaniens grænser. Om aftenen inden fik 
vi at vide, at vi under ingen omstændigheder måtte stoppe 
op, vi måtte ikke køre med GoPro og skulle helst bare køre 
igennem så hurtigt som muligt og se så lidt som muligt. 
Vejstrækningen ligner noget fra en postapokalyptisk film 

med afbrændte biler, lange køer af tilsandede lastbiler og 
ragelse spredt ud over det hele, kun en gammel vej halvt af 
grus og halvt af asfalt forbinder de to lande. Og værst af alt: 
der bor folk mellem grænserne.   

10 min. pause
Allerede hjemmefra havde Pia opdaget, at jeg ikke er 
verdens hurtigste spiser, så inden vi tog afsted kom jeg på 
”trænings camp” hjemme hos Pia. Jeg ville ønske, jeg kunne 
blære mig med, at jeg blev god til det. Undervejs havde vi 
kun 10 min. pause ad gangen, hvor der skulle tankes, tisses 
og spises. Så når Pia så, at jeg enten kun spiste eller kun 
tankede eller for den sags skyld kun tissede, blev jeg hurtigt 
mindet om, at det altså er muligt at lave to ting på en gang.  
Grundet dette tidspres og at løbet var meget fysisk 
krævende, havde vi behov for noget mad, der både gav 
energi og var nem at spise. Hertil havde min mor sponsoreret 
7 kg rugbrød. Det blev spist som ”fitness oreo”: to stykker 
rugbrød med Pias hjemmelavede energibar i midten.

Aftenarbejde
Når vi nåede i mål om aftenen, var vi som regel så heldige, 
at vores danske serviceteam allerede var nået frem til 
overnatningsstedet, og vi blev mødt af en række små grønne 
telte, der allerede var blevet sat op for os. Dette gav os tid til 
at ordne og klargøre vores grej til næste dag.
Vi var ofte de sidste, der gik i seng i vores camp, da vi brugte 
lang tid om aftenen på at planlægge næste dags rute og kigge 
på kort og GPS-punkterne.  
 

Mål
Det er svært at beskrive den følelse vi havde, da vi sammen 
krydsede målstregen i Lac Rose. Det var en blanding af 
glæde, stolthed og lidt vemodighed over, at det nu var slut. I 
den samlede klasse for motorcykler kom vi på en 5. og en 7. 
plads, hvilket vi er mere end tilfredse med, når vi tænker på, 
at vores mål var at nå frem og slå blot én mand. 
Hele denne rejse ville ikke have været muligt uden vores 
fantastiske sponsorer, som vi gerne vil takke! Og også tak til 
alle jer derhjemme, der har fulgt med os på vores rejse på 
vores Facebook side og hele tiden kom med opmuntrende 
kommentarer og beskeder.

Vi håber på, at vi kan være med engang igen.

Foredrag 3. februar 2020
Er I interesseret i at høre mere, kig forbi 

på vores Facebook side eller kom forbi til vores foredrag på 
Centralbiblioteket i Flensborg den 3. februar 2020.  

Ida Hansen er født og opvokset i Sydslesvig. 
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JUL PÅ LYKSBORGGADE B&U
”Mon julemanden kommer i år? Findes der en julemand? 
Eller hvem lægger ellers pakkerne under juletræet? Får jeg 
det, jeg har ønsket mig? ”
Disse og lignende spørgsmål præger juletiden på 
Lyksborggade B&U, et ud af 11 Børne- og Ungdomshuse 
under SdU, der har fritidshjemsafdelinger til børn fra 
1.-4. klasse og klubafdelinger fra 5. klasse og opefter. 
Lyksborggade B&U har en fritidsklub til de 10-12 årige og 
en ungdomsklub fra 12 år og opefter. De ældste unge er pt. 
18 år.

Jul i fritidshjemsafdelingen

Juleværksted
Traditionen tro starter vores juletid allerede i november 
måned. I stedet for at proppe alle de fine traditioner 
og skikke ind i en travl december, starter vi med vores 
juleværksteder i starten af november.
I de forskellige værksteder kan børnene lave små julegaver 
til forældre, søskende, bedsteforældre, eller hvem de ellers 
gerne vil give en lille ting i julegave. Så vidt det er muligt, 
låner vi i denne tid lokaler på Jørgensbyskolen, der ligger 
lige ved siden af B&U. På den måde sikrer vi bedst muligt, 
at julegaverne forbliver hemmelige og overraskelsen er stor 
juleaften.

Når vi så når til december måned, handler alt om julehygge. 
Der lyder en klang af julemusik alle vegne i huset, enten 

fra højtalerne i salen eller fra ivrige børn og pædagoger, 
der flittigt øver og synger julesange, ledsaget af guitar- og 
ukulelespil.

Det dufter af gran fra det juletræ og de grene, vi henter fra 
en skov i Padborg sammen med børnene den første uge i 
december. En masse børn sidder og klipper-klistrer for at 
lave julepynt til træet og de mange vinduer i huset.
Fra hyggehjørnet lyder der et ”hurlumhejogsplittemine- 
bramsejl”, når en af pædagogerne læser jule- og 
nissehistorier med børnene, som fniser og griner og morer 
sig gevaldigt, når de hører, hvad nisser alt kan finde på.

”Mmmhhh, her dufter der” kommer der en mor og siger, da 
hun vil hente sit barn. En lille flok børn er lige i gang med at 
bage pebernødder og småkager, som de kan få med hjem i 
små pyntede glas.
Og så bliver det en smule hektisk omkring kl.15.00, 
når alle børn samles i den store sal for at være med til 
julekalenderen. Hver dag trækkes en række af børnesnavne 
op af en nissehue. Er man en af de heldige, kan man få nogle 
pebernødder, trække en nisse-joker, som giver en lov til at 
gøre noget særligt denne dag eller man må åbne en af de 
store pakker, som er gaver til huset og straks tages i brug 
af børnene, efter at de er pakket op. Er man lidt uheldig, 
trækker man en nisse-nitte, som betyder, at man skal løse en 
lille opgave eller svare på et quiz-spørgsmål, inden man kan 
få nogle godter.

Julemad
Børnene får dagligt varm middagsmad på B&U, som i 
december suppleres med traditionelle danske juleretter 
en gang om ugen. Der serveres andesteg, flæskesteg samt 
kartofler, brunede kartofler, rødkål og brun sovs. 

I den sidste uge inden jul holder vi en traditionel 
julefrokost med alle børn og den sidste skoledag er der 
risalamande-spisning med kirsebærsovs og selvfølgelig  
en mandelgave.
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Julefest
Da mange forældre har meget travlt i juletiden og alle 
institutioner gerne holder julefester hvert år, har vi besluttet 
kun at holde en julefest hvert 2. år, ligesom vi som modpart 
holder en sommerfest hvert 2. år.
Når der er tid til at holde julefest, så er det en julefest for alle, 
dvs. at alle forældre, børn, søskendebørn, bedsteforældre og 
alle dem, der ellers har tid må være med.

For børnene tilbydes der små aktiviteter som snobrød, lave 
små nisser af træ, forme marcipankugler og hvad vi ellers 
kan finde på. Der kan tages julebilleder i juletøj af familierne 
foran en pyntet julekulisse og man kan trække lodder til den 
store tombola, som forældrene samler og donerer gaver til. 

Der er æbleskiver, småkager, kaffe og julegløgg til ganen, 
og mens børnene er i gang med de mange små aktiviteter, 
kan forældre og bedsteforældre sidde og hygge sig med 
stjerneflet og en god snak med hinanden og medarbejderne.

Når tiden er kommet, spilles og synges der julesange og der 
danses rundt om juletræet, inden festen så småt slutter og 
alle går afslappet og tilfredse hjem.
Jul i klubafdelingen

Julegaver
De unge kommer af egen motivation og selvstændigt i 
klubben. Derfor er det sjældent, at der kommer en forælder 
forbi, så de unge kan i løbet af december måned selv gå 
i gang med at lave små julegaver, hvis de har lyst til det. 
Pædagogerne i klubben prøver på at inspirere de unge eller 
at hjælpe med at realisere de ideer, de unge selv kommer 
med. Det kan være alt fra at optage en sang på cd, tage nogle 
flotte billeder, lave smykker af forskellige materialer eller 
hvad de ellers kan finde på.

Juleafslutning
De sidste år har personalet i klubben sammen med de 
unge startet en ny tradition, i det de holder en julefrokost 
den sidste fredag inden jul. De laver mad sammen om 
eftermiddagen, der forberedes pakker til julklap og salen 
pyntes op med adskillige juledekorationer mm.

Når fritidshjemsafdelingen lukker kl. 18.00 går festen i gang 
og alle unge hygger sig gevaldigt den aften.
Når så denne fest slutter sent på aftenen, lukkes 
huset ned og alle holder en velfortjent juleferie, 
indtil vi tager hul på et nyt år i januar måned.

f
Foto: Colourbox

Foto: Lyksborggade B&U

Bagning
I klubben bages der året rundt, alt efter hvor tit de unge 
har lyst til det. I december bages der så traditionelt noget, 
som passer til julen som brunkager, pebernødder mm. 

Hvad der bages, bestemmer de unge, da det er dem, der 
bager tingene. De finder som regel opskrifter på nettet, 
handler selv ind til det og så går de ellers bare i gang.
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DET LEVENDE EVENTYR 

LILLELUND 
JULEMUSEUM

Lillelund Julemuseum
Sønderskovgårdvej 6,

6650 Brørup
Tlf. 0045 21966740

www.lillelundsjul.dk
Foto: GGDam.dk



Det levende eventyr: Lillelund Julemuseum, Marike Hoop, Bollingstedt 

Midt i juli tog jeg på tur til Brørup og blev der modtaget 
hjerteligt at ejerne, brødrene Benny og Brian Lillelund. Selv 
om Lillelund er et af de mindre museer, var jeg der i flere 
timer, godt serviceret af de to ejere. Brødrene førte mig 
ind i deres ”Magiske Juleunivers”, som de kalder det og jeg 
blev grebet af deres fortælling og deres glæde. Selv om du 
måske ikke skulle bryde dig om at få en guidet tur, skulle du 
alligevel lade dig føre gennem udstillingen af ejerne. Det er 
behagelige, meget nærværende og engagerede herrer, der 
med stor sikkerhed fortæller om stedet, deres liv og nogle af 
de udstillede genstande. Og de ved, at man også har behov 
for at gå på opdagelse på egen hånd. 
Det er Benny, der dekorerer udstillingerne og en god ven, 
der sørger for passende lydkulisser. Man bliver fri for 
amerikansk julemusik og hører i stedet skridt i sneen, ild i 
ovnen og nissepludren. 

Det er en kunst at dekorere med nisser og legetøj på så 
få kvm, uden at det hele går under i rødt og hvidt og 
guirlander og minder om Gertrud Sand i Æ julekalender. 
Og der er rigtigt mange ting udstillet, henved 6.000. Der 
er jul over det hele! Her skal understreges, at det er den 
gammeldags jul med nisser og hygge og det er i den grad 
hensigten. Brødrene vil ligefrem redde julemagien, som, de 
føler, er ved at gå tabt i dagens Danmark. Her i museet kan 
bl.a. ses et nisse-postkontor, fremstillet for 50 år siden, som 
har stået i storcentre forskellige steder i Danmark, bl.a. i 
Kolding. Trykker du på knappen og sætter gang i nisserne, 
kan du ikke lade være med at glæde dig og hos nogle vil 
det lokke minder frem. Og sådan fortsætter det museet 
igennem. 

Det er et eventyr i sig selv, at det er lykkedes brødrene at 
opbygge og starte dette julemuseum. Nu er det blevet en del 
af deres liv, og ja, det er faktisk deres hjem, man kommer 
ind i. Dog ikke på en sådan måde, at man føler, at man 
træder ind i et privat hjem, mere at det er Børge og Benny, 
der er en del af juleuniverset og bor i udstillingen. De er lidt 
eventyragtige de to julebrødre. 

Begge blev mobbet i skolen, var markant anderledes end 
deres klassekammerater og havde et svært barne- og 
ungdomsliv. Det, at det er lykkedes dem, at starte museet, 
oplever de, som oprejsning for det, de har været igennem. 

Børge samlede julekalendere fra da han var 17. Han står for 
de flade ting, som hans bror siger. Der er på museet udstillet 
100 af de 600 julekalendere, som det er blevet til med tiden. 
Sidste år udstillede han en større andel af dem i riddersalen 
på Sønderskov Herregård.
Benny er den kreative og ham, der samler nisser og legetøj. 
Med 18 år fik han sin første nisse og sin første vision 
om at skabe et julemuseum og med 30 år gik drømmen 
i opfyldelse. Sidste år i advent gik en anden drøm i 
opfyldelse, da han fik juledesigner Jette Frölich til at komme 
og dekorere nogle rum på naboherregården, hvor han 
assisterede hende. Brødrene har også været på tv og har en 
drøm om mere tv. Og mon ikke også denne drøm bliver 
opfyldt? 

I disse tider hvor minimalismen vinder indpas både i hjem 
men også især på kunstmuseer, hvor jeg har set udstillinger 
med ganske få værker i store lokaler museum, er de små 
særudstillinger med masser af genstande måske på retur. 
Det er derfor befriende at komme ind og opleve denne 
overflod af jul, på den gode måde.
” Ej se! Det er Nisse-Ove” udbrød teenagerpigen, der var i 
museet samtidig med mig og havde mor og bedstemor med. 
”Jeg kan huske de der glimmerkalendere”, sagde bedstemor. 
”Se de flotte paptallerkener, de er vist ved at blive moderne 
igen, ” sagde mor. Alle kunne genkende noget og blev midt 
om sommeren grebet af julestemning. 

Så tag hele familien med på tur til Brørup, forbind de 
to museer og køb også lidt julepynt i butikken eller få et 
loppefund med fra laden. Det koster som bekendt mange 
penge at holde jul og brødrene Lillelund holder jul hele 
året. Ring ind og hør til åbningstiderne, da brødrene er ret 
fleksible, hvad åbningstider angår. 

I Danmark findes der mange små museer. En del af disse museer er privatejede og startet 
på initiativ af ildsjæle med en særinteresse eller med et udpræget samlergen. 
Da jeg ledte efter nyt til julehæftet, fandt jeg Lillelund Julemuseum ved Brørup, 

som er et af dem. 

Fotos: Marike Hoop
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Museet på Sønderskov, Marike Hoop, Bollingstedt

MUSEET PÅ 
SØNDERSKOV

Sønderskov Herregård 
Sønderskovvej 2

6650 Brørup
www.sonderskov.dk

Ganske tæt på Lillelund Julemuseum ligger Sønderskov 
Herregård. Herregården er fra 1600-tallet og blev 
gennemgribende renoveret i 1986-1992. Nu er stedet 
museum for Vejen Kommune, kaldet ”Museet på 
Sønderskov”, hvor man kan se skiftende udstillinger af 
arkæologisk og kulturhistorisk art. Renoveringen er sket 
nænsomt og man kan se tidligere tiders flotte udsmykninger 
af væg og loft. 

Frilagte kalkmalerier i freskoteknik forestillede buster af 
romerske kejsere.

Højskoleværelse fra Askov Højskole, hvor 100 års højskoleliv 
er blevet levet kun med et enkelt inventar udskiftet.

Julemarked
Hvert år afholdes der et julemarked over to weekender, hvor 
der sælges kunsthåndværk og lægges op til en gammeldags 
jul for hele familien. I år finder det sted 23.-24.11 og 30.11-
1.12.2019.

Navnløs
Udstillingen ”Navnløs” hænger på det store loft over herregården 
Sønderskov og er et imponerende syn. 
Udgangspunktet er en kasse fra det nedlagte fotomuseum i Herning 
rummende hundredvis af fotografier af kvinder. Man ved ikke, hvem de er 
eller hvor de kommer fra. De fleste billeder stammer fra tiden 1880-1930.
”Dette er ikke modelfotos. Det er helt almindelige mennesker, som har sat 
håret og taget deres bedste tøj på for at få taget deres portræt hos fotografen. 
Med så mange billeder sammen får man øje på, hvordan rigtige mennesker 
ser ud.” (Tekst fra udstillingen).

18

Fotos: Marike Hoop



DANNEBROG SOM NATIONALT SYMBOL  

I DANMARK OG SYDSLESVIG

19Ph.d. studerende Rejhan Bosnjak, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

I år markeredes 800 års jubilæet for det danske flag, 
Danneborg, som ifølge myten faldt ned fra himlen ved et 
slag i Estland i 1219, og som med sin fremkomst sikrede de 
danske korsfarere sejren over esterne. Dannebrog er et af 
de stærkeste symboler på den danske nation, og flaget har 
spillet en afgørende rolle for udviklingen og manifestationen 
af den nationale identitet, både i Danmark såvel som i 
Sydslesvig.

Nationale symboler rummer forestillinger om fællesskab. 
Fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til nationen og 
nationalstaten kommer til udtryk på meget varieret vis 
gennem den nationale symbolik, der kan omfatte heraldik, 
sange, flag, mindesmærker, landskaber, mytologiske 
begivenheder og meget andet. 

Hvis et nationalt symbol er udformet på vellykket vis, så 
vil en betydelig del af statens borgere kunne identificere sig 
med dets budskab. Samtidigt er det værd at være bevidst 
om, at symboler ikke kræver ensartethed. Delte symboler 
kan betyde mange forskellige ting for forskellige mennesker. 
Symboler er netop effektive, fordi de er upræcise. De tillader 
folk at forestille sig, at de har noget til fælles, trods de mange 
ting der adskiller dem. 

Det danske flag er netop et af disse nationale symboler. Den 
rummer holdninger og erfaringer af fædreland og danskhed, 
men der er ikke enighed om indholdet i disse vurderinger. 
I lighed med andre symboler, rummer flaget også kun de 
værdier, som enhver person tillægger det. 

Dannebrog er det førende og mest betydelige nationale 
symbol for det danske folk, der er intet andet symbol, der 
kommer i nærheden. Dannebrog er med sine rød-hvide 
farver letgenkendelig overalt og symboliserer den danske 
nation, dens historie og Kongehuset, som hjertet af det 
nationale liv. Den har ydermere sin egen mytologi. 

Historien om Dannebrog knyttes til slaget ved Lyndanise 
i Estland den 15. juni 1219, hvor Valdemar 2. Sejr vandt 
herredømmet over det nordlige Estland.

Legenden beretter, at esterne overfaldt den danske lejr, og 
nederlaget kun blev undgået, fordi ærkebiskop Anders 
Sunesen under slaget faldt på knæ, og med armene strakt 
anråbende mod himlen, inderligt bad Gud om hjælp,da det 
så allermest sort ud for de danske korsfarere. 
I samme øjeblik åbnede himlen sig, og i en kraftfuld 
bevægelse dalede det, der skulle blive det danske flag, 

f

Dannebrog som kongeligt magtsymbol. Postkort fra 1850-1860. 
Fotos/Illustrationer: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig



Dannebrog, ned fra himlen som et gudsgivent tegn på 
nationens styrke. 

Flagets tilsynekomst indgav de kæmpende nyt mod og 
slaget blev vundet takket være Gud og det klare tegn, han 
sendte fra himlen. Dannebrog er dermed ifølge myten af 
guddommelig oprindelse, hvilket naturligvis giver flaget en 
særlig karakter og betydning.

Billede foroven Carl Anton. Forneden: Joshua

Dannebrog var fra senmiddelalderen og frem til ca. år 1800 
rigets banner og dermed primært et kongeligt magtsymbol. 
Dette ændrede sig i løbet af 1800-tallet, idet Dannebrog 
gik fra at være et udelukkende kongeligt magtsymbol til 
et – i første omgang især borgerligt – nationalt symbol. 
Allerede i de tidlige årtier af det 19. århundrede benyttede 
folket Dannebrog på ”uofficielle” måder; ved bryllupper, 
fødselsdage og andre private sammenhænge, til trods for 
at flaget var et kongeligt symbol, der var forbeholdt staten 
og Kongehuset. Dette blev da også indskærpet i 1834 af 
Kong Frederik d. 6 gennem et forbud, der dog ikke havde 
den ønskede virkning. Folket var ved at tage Dannebrog til 
sig, og nationalismens guldalder, som også fik indvirkning 
på den danske helstat, gjorde for alvor Dannebrog og dens 
brug populær og vidt udbredt. Forbuddet blev ophævet i 
1854, og siden da og frem til i dag har den folkelige brug af 
Dannebrog været en selvfølge. 

Folkets flag er dog samtidigt også stadig statens flag og der 

hersker en respekt omkring Dannebrog, som tydeligt ses, 
i de i øvrigt uofficielle, flagregler, hvor Dannebrog blandt 
andet aldrig må røre jorden. 

Flagning Vanggade - Flurstr. under afstemningen 1920. 
Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Et særligt kapitel i Dannebrogs lange historie udgøres 
utvivlsomt af dets betydning for de danskere, der ved 
afståelsen af Sønderjylland i 1864 blev en del af det tyske 
rige. For den dansksindede del af befolkningen blev 
danske nationale symboler vigtige udtryk for ønsket om 
fastholdelsen af en dansknational identitet. 

Danske flag var straks efter indførslen af tysk styre blevet 
forbudt, flagstængerne blev fjernet ved huse og gårde for 
at undgå at skulle flage med det tyske flag, og flagene gemt 
på kistebunden. Kun indendørs i de private hjem måtte 
man frit vise det danske flag. Udsmykning i hjemmet 
med Dannebrog og de røde-hvide farver tjente til at 
befæste og styrke det nationale og kulturelle sindelag hos 
sønderjyderne. Derfor blev flaget perlebroderet på billeder, 
vævet på duge, trykt på tørklæder, malet på pibehoveder 
og vaser. Særligt eftertragtelsesværdige var kaffestel med 
korslagte Dannebrog med split og den manende indskrift: 
”Forglem os ei”. 

Foto: Tim Riediger

Kaffeborde dækket med flagkopper blev et særligt udtryk 
for dansk national identitet i 1880’erne. Flagforbuddet 
forhindrede dog ikke de dansksindede, gennem 
opfindsomme påfund, at udtrykke deres danske ståsted over 
for de tyske myndigheder. 

Dannebrog blev hentet frem og vist i det fri én gang årligt 
– ved hovedrengøringen -  hvor flagene blev luftet på 
hækkene. Det var fristende for dansksindede husmødre at 
lufte kisteklæderne på tjørnehækkene ud mod vejen netop 
dén dag, hvor der var visitats i landsbyskolen og dermed 
besøg af tyske øvrighedspersoner. Det var umuligt for tyske 
institutioner at gribe ind over for demonstrationer af denne art. 

Flag indeholder en emotionel magt, som påvirker 
mennesker og medfører konsekvenser. De kan vække 
stærke, til tider ekstraordinære, følelser og reaktioner blandt 
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21Dannebrog som nationalt symbol i Danmark og Sydslesvigf

Ved særlige højtider, herunder jul, er Dannebrog og de 
røde-hvide farver en integreret del i mange sydslesvigske 
hjem. I Sydslesvig har mange familier én forældre med 
en tyskpræget baggrund, mens den anden stammer fra 
en dansk familie. Ofte fører begge parter nogle af deres 
familietraditioner videre i den nye familie, og hverdagen 
indeholder træk fra begge kulturer. Mange sydslesvigske 
familiers fester er hverken typisk tyske eller danske. De er 
simpelthen sydslesvigske. 

For juletræspynten gælder det, at den er lige så mangfoldig 
som menneskers identiteter i grænselandet. Et eksempel på 
denne blanding af traditioner, hvor Dannebrog og de røde-
hvide farver pynter juletræet, giver sydslesvigeren 
Silke Potthoff; ”Vi har både tyske og mange danske 
traditioner derhjemme. Vores juletræ ligner for eksempel 
mere et dansk end et tysk juletræ. Det er meget naturligt, 
vi pynter det ikke så meget med kitsch som lametta på de 
fleste tyske juletræer, men kun med kugler, stearinlys og 

ting, som børnene har lavet. Vi har vistnok ingen guirlande 
med Dannebrog, men derimod mange nisser og rød-hvide 
flettede hjerter”. 
Brugen af Dannebrog ved en højtid som jul illustrerer den 
folkelige brug af flaget. Selv i hverdagsagtige kontekster 
udtrykker Dannebrog mindretalsmedlemmernes 
tilhørsforhold til Danmark og det danske, primært ved at 
pynte juletræet i rød-hvide farver, som man også gør nord 
for grænsen. Dannebrog vækker følelser. Disse følelser 
kan være individuelle og endda skifte over tid. Men uanset 
denne individualitet, så formår Dannebrog at give en følelse 
af samhørighed og fællesskab, 
også indenfor sydslesvigske 
rammer.

Foto: noa.dk

DANNEBROG VED JULEFESTER

de mennesker, som opfatter flaget som deres nationale 
symbol. 

I Sønderjylland havde disse følelser forskelligartet karakter. 
Det rødhvide flag blev et billede på danskhed i bred forstand 
og det vakte store følelser for mange sønderjyder når de 
første gang så et Dannebrog veje frit i luften. 

Mange sønderjyder, fik dog først denne følelsesmæssige 
oplevelse i februar 1920, hvor det i forbindelse med 
afstemningstiden blev tilladt at flage med Dannebrog på 
selve afstemningsdagen. 

Siden 1920 har det danske mindretal i Sydslesvig haft sit 
eksistensvilkår under forskellige historiske kontekster, 
som naturligvis også har haft et præg på mindretallet. 
Ikke desto mindre har det, for næsten hele perioden været 
kendetegnende, at Dannebrog var og er en naturlig og vigtig 
del af de danske årsmøder, og flaget har fungeret som en 
markør for tilhørsforholdet til Danmark og medlemmernes 
nationale identitet. 

I dag lever det danske mindretal i en kontekst, der er helt 
anderledes end hvad der gjorde sig gældende for perioden 
1864-1920. Forholdet til den tyske flertalsbefolkning er 
fredeligt, mindretallet er anerkendt og ses som en berigelse 
for grænselandet, og måske vigtigst så har det danske 
mindretal gunstige muligheder for at udtrykke deres 
nationale ståsted, også gennem den nationale symbolik. 
Derfor er Dannebrog også i dag en naturlig og integreret del 
af de danske årsmøder. 

Som nævnt indledningsvist, så er Dannebrog det mest 
betydelige nationale symbol for det danske folk. Dette 
forhold afspejler sig i det faktum, at danskerne, såvel som 
sydslesvigerne, holder utroligt meget af deres flag. Der 
er i nyere tid blevet lavet undersøgelser af danskernes 
og sydslesvigernes holdning til de nationale symboler, 
herunder det danske flag, og undersøgelserne viser, 
at begge befolkningsgrupper har et meget positivt syn på 
Dannebrog. 

Det danske mindretal har taget Dannebrog som nationalt 
symbol til sig, og benytter denne som en identitetsmarkør 
for sit danske ståsted. Dannebrog er således med til at 
styrke det danske mindretals tilknytning til moderlandet 
Danmark.

Flagning Vanggade - Flurstr. under afstemningen 
1920



Ami Jessen, fhv. korpschef og korpsrådsformand for DSS, 
Gildemester for Sct. Georgs Gildet Flensborg

Der skal lyde et stort Tillykke og TJIKKERLIKKER med 
100-års jubilæet til DSS, der blev fejret på Tydal med en 
jamborette den 29.6.- 5.7. 2019. Lejrens tema var 100 års 
MINDER, og tankerne gik da også tilbage til korpsets 
begyndelse i 1919, der startede på hjuldamperen Ægir, 
der ankom til Flensborg første gang den 7. maj 1919 for at 
transportere feriebørn til Danmark. 

De forhutlede nord- og sydslesvigske børn, der kom hjem 
igen efter et ferieophold i Danmark, var nu velnærede og 
velklædte. Første feriesejlads gik til Fredericia i Danmark, 
og ombord på skibet var der nogle KFUM-spejdere, der var 
med for at hjælpe. 

En af de første feriedrenge ombord var DSSs Svend 
Johannsen, der var blevet inviteret med på en pinselejr. Det 
var startskuddet til DSSs oprettelse, for da Svend kom hjem, 
var han så begejstret, at han overtalte en af sine lærere til at 
oprette en egen spejdertrop i Flensborg. 

Den sydslesvigske spejderbevægelse bredte sig hurtigt. 
I 1921 kunne den første pigespejdertrop oprettes.                                                                                                             
Det er forbavsende, at DSS kunne fortsætte under 
naziherredømmet, fordi alle tyske spejderkorps i Tyskland 
blev forbudt. I Spejdermuseet på Tydal berettes der i de 
gamle patruljedagbøger om slåskampe mellem Hitler 
Jugend og Dansk Spejderkorps Sydslesvigs medlemmer i de 
flensborgske gader. 

Nytårsparade i Flensborghus 1954

I 1946 oprettedes et særskilt pigespejderkorps – Dansk 
Pigespejderkorps Sydslesvig (DPS). DPS blev dog i 

1972 slået sammen med DSS til det nuværende DSS. 
Spejdergården Tydal købtes i 1963, og den har udviklet 
sig til at blive DSSs helt vidunderlige spejdercenter i et 
sandt naturparadis. Tydal havde ved købet i 1963 omtrent 
8 ha, men er i mellemtiden vokset med 66 ha til ca. 74 
ha ved flere tilkøb gennem tiden. I 1966 købte DPS en 
nedlagt gård ved Østerbymark, der dog blev solgt igen efter 
sammenlægningen af DPS og DSS.                                                                         

Spejdermuseet indviedes i 1979. Det har rigtig mange 
klenodier, som fortæller meget om korpsets liv og om 
de mange oplevelse, som tusindvis af børn af det danske 
mindretal har fået ved at være spejdere. DSS har nu ca. 550 
medlemmer, der er fordelt over hele Sydslesvig med 13 
grupper. 

Korpset baserer sit arbejde på værdier, som det er nedfældet 
i spejderlov og -løfte, og det virker i nært samarbejde med 
de danske spejderkorps i Danmark. 
Ud over de ugentlige møder afholdes der korpsturneringer, 
ulvedage, weekendture, Spejderhjælp, sov ude-dag, lejre, 
Løvebrøl og meget mere. Der arbejdes i patruljer og efter 
princippet ”learning by doing”.  Andre principper er mottoet 
”ung leder ung” og livet i den frie natur. 

Der er sket rigtig meget for DSS i årenes løb. Troppene 
deltager gerne i de store lejre i Danmark som Spejdernes 
Lejre i 2012 og 2017. En af de vigtigste begivenheder var 
nok korpsets internationale anerkendelse i 1992. Det var 
blevet et problem, at DSS ikke var internationalt anerkendt, 
og DSS´ beliggenhed i Forbundsrepublikken gjorde, at det 

DANSK SPEJDERKORPS 
SYDSLESVIG DSS - 100 ÅR!  

22



var umådeligt problematisk at blive anerkendt som et dansk korps i 
de store verdensforbund, hvis vi ikke ville være tyske spejdere. Det 
lykkedes dog at komme ind i de to store verdensspejderorganisationer 
WOSM og WAGGGS. DSS er repræsenteret i begge fællesråd i 
Danmark, i Pigespejdernes Fællesråd Danmark og i the Danish Scout 
Council.

Dansk Spejderkorps Sydslesvig er på det sidste ligeledes repræsenteret 
i foreningen ”spejderne.dk”, og dermed også i realiseringen af 
detkæmpemæssige projekt ”Ungdomsøen”, det tidligere 
Middelgrundsfort ud for København. Greve Ingolf af Rosenborg blev 
protektor for DSS i 2002, og det er DSS meget stolt af. Greven var i 
forvejen protektor for Tydal Jamboretterne. I 2004 købtes nabogården 
Tydal Gård, der i mellemtiden er blevet udbygget, så den også kan 
bruges til kursus- og mange andre formål. 

DSS deltager i Spejderhjælpen hver tredje uge i september, hvor 
spejderne tilbyder deres arbejdskraft for at tjene penge til nødstedte 
børn og unge i den Tredje Verden. 

Den 22. december 2010 opstod der ildebrand i Tydals hovedbygning, 
og skaderne var så voldsomme, at hovedbygningen måtte brydes ned 
og genopbygges. 

Det var store problemer, korpset og SdU herved blev konfronteret 
med. De var først og fremmest af økonomisk art. Det lykkedes dog 
at fremskaffe de nødvendige pengemidler. I 2013 kunne den nye 
hovedbygning da indvies. Første jamborette blev afholdt på Tydal i 
1969. De næste jamboretter fandt sted med 4-5 års mellemrum. 

Der skete noget epokegørende for DSS i 2007, da spejderbevægelsen 
fyldte 100 år. De danske spejderkorps i Danmark fik rigtig 
øje på DSS, da der skulle udarbejdes program for fejringen af 
spejderbevægelsens 100 år. Nu tales der i Danmark om de 5 
danske spejderkorps, og det er glædeligt, at vi er et af dem. Dansk 
Spejderkorps for Sydslesvig har umådelig stor betydning for 
Sydslesvigs spejdere og andre unge. Det er her spejderne, udover det 
at de får mulighed for at udvikle sig til dygtige, helstøbte mennesker, 
også tilegner sig selv en bevidstgørelse om, at de er sydslesvigere. De 
erfarer også, at det forpligter at være spejder.

Den første pigespejdertrop

I 1921 kunne den første pigespejdertrop oprettes.                                                                                                             
Det er forbavsende, at DSS kunne fortsætte under 
naziherredømmet, fordi alle tyske spejderkorps i 
Tyskland blev forbudt. I Spejdermuseet på Tydal 
berettes der i de gamle patruljedagbøger om slåskampe 
mellem Hitler Jugend og Dansk Spejderkorps 
Sydslesvigs medlemmer i de flensborgske gader. 

Spejdermuseet Sydslesvig

Spejdermuseet Sydslesvig er placeret på Spejdergården 
Tydal. Museets rummer en stor samling af spejderbøger 
og spejderblade og spejdereffekter fra korpsets start i 
1919 til i dag. 

Her finder du en stor samling af patruljedagbøger, 
gamle rygsække, fotos m.v., som fortæller om spejderliv 
i gamle dage. Korpsets særstilling i perioden 1933-1945 
belyses også. Men også nutiden er med, idet museet 
følger spejderlivet i avisklip og fotoudstillinger. 

Museet arbejder sammen med de andre danske museer 
samt med spejdermuseet i Norge, Sverige og Finland. 

Foto: tydal.dk

Gamle fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 
Nye fotos: Ami Jessen

DSS Pinsevandrelejr 1933



Den danske militære modstand mod det tyske angreb den 
9. april 1940 var meget beskeden. Efter fire timers kamp, 
16 dræbte og 23 sårede var det hele overstået. Den hurtige 
overgivelse har været ét af de mest omdiskuterede politiske 
spørgsmål i Danmark. Men parterne har dog kunnet enes 
om at hædre de danske soldaters indsats og ære de faldnes 
minde. Begge parter havde nemlig en fælles interesse i at 
fastslå, at der trods alt blev kæmpet!

Natten til den 9. april 1940 stod knap 30.000 tyske soldater 
klar til at invadere Danmark. Planen var at overskride 
grænsen kort efter kl. 04:00 om morgenen og besætte 
landet inden for højst to døgn. Danmark var en nødvendig 
trædesten for invasionen af det strategisk vigtige Norge. 
Derfor var overraskelsesmomentet af yderste vigtighed.

I Danmark modtog man i løbet af den 8. april efterretninger 
om opmarchen syd for grænsen. Men man frygtede 
samtidig at foretage skridt, som Tyskland kunne bruge 
som anledning til at angribe. Derfor blev der ikke 

forberedt forsvarsstillinger. De ca. 1.600 danske soldater i 
Sønderjylland var dog i alarmberedskab og klar til at rykke 
ud med få minutters varsel.

Klokken 04:10 overskred tyske tropper grænsen. Styrken 
i Søgårdlejren blev alarmeret kl. 04:15. Det var endnu før 
daggry. Et afværgekompagni af 2. fodfolkspionérbataljon 
blev straks sendt af sted i retning mod Kruså. Nimbus-
motorcyklerne med sidevogn jog af sted mod deres 
bestemmelsessteder, fulgt af cykeldelinger i hastigt 
tråd. Deres opgave var at spærre af i en linje, der gik fra 
Rønshoved over Hokkerup, Lundtoftebjerg, Vilsbæk, 
Oksekær, Perbøl, Gårdeby, Bredevad til Korskro.

Afværgekompagniets 1. deling bestod af to sergenter, en 
korporal og femten menige, alle erfarne folk, der ofte havde 
holdt øvelser i området. Delingsfører var sergent Svend 
Aage Bundgaard. Det er denne deling, der er skildret på 
maleriet. Dens opgave var at holde stillingen ved gården 
Lundtoftbjerg på hovedvejen mellem Kruså og Aabenraa. 

”DET ER JO IKKE DET BARE PAP, 
DE KØRER MED! ” 

KAMPENE VED LUNDTOFTBJERG 9. APRIL 1940

24 René Rasmussen, museumsinspektør på Sønderborg Slot
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Delingen bestod af tre Nimbus-motorcykler, to af dem 
monteret med en 20 millimeter Madsen Maskinkanon og én 
med et Madsen rekylgevær.

Straks ved ankomsten til Lundtoftbjerg gik de danske 
soldater i gang med at bygge en vejspærring af de 
forhåndenværende ting, men inden spærringen var færdig, 
kom tyske fly brølende i lav højde ind over stillingen. Straks 
efter viste der sig en tysk motorkolonne med motorcykler, 
panservogne, kampvogne og motorvogne. 800 meter fra de 
danske stillinger gjorde den holdt.

Den ene Madsen maskinkanon skød straks et varselsskud, 
og ilden blev besvaret. Kampen var i gang. Den forreste 
tyske panservogn blev straks skudt i brand og den 
indledende beskydning ødelagde også tre tyske motorcykler, 
mens to tyske maskingeværskytter blev ramt, da de ville 
sætte deres maskingeværer i stilling.

Skønt afstanden fra Søgård til Lundtoftbjerg kun er tre 
kilometer, var cyklistdelingen endnu ikke nået frem. Så 
hurtigt var den motoriserede enhed kommet i kamp. 
Den ene kanonskytte, menig 11/39 Hansen, blev såret i 
armen, men straks afløst af en anden. Hans første skud 
prellede af på en tysk panservogn, hvortil han på bredt jysk 
tørt bemærkede: ”Nå, det er jo ikke det bare pap, de kører 
med dernede! ” 

De tyske granater satte ild til et hønsehus ved gården 
Lundtoftbjerg bag den danske stilling og røgen drev ned 

over den danske styrke. Det vanskeliggjorde tyskernes 
observation og lettede det danske tilbagetog.

Tyskerne lagde nu røgslør ud og der opstod risiko for, at den 
lille danske styrke skulle blive omfattet, da tyske kampvogne 
rullede ud på markerne og nærmede sig fra begge sider. ”Da 
jeg så dette trak jeg min ene kanon tilbage og læssede den 
på motorcyklen og gav den ordre til at køre til sydkanten 
af Aabenraa”, fortæller sergent Svend Aage Bundgaard. 
Resten af delingen skulle holde stillingen yderligere fem 
minutter, ”men pludselig sås to store tanks i terrænet øst 
for hovedvejen og flere store tanks vest for vejen samt 
fremrykkende fodfolk langs vejen”.

Delingen måtte derfor straks trække sig tilbage under hård 
beskydning. Det foregik dog temmelig koldblodigt, og der 
blev endda tid til at løbe tilbage og hente en vekselpibe og to 
ammunitionstasker, som i første omgang var blevet glemt i 
stillingen. Kampene ved Lundtoftbjerg varede i alt ca. tyve 
minutter. De danske tab var én lettere såret.

For fuld fart fik det nu mod Aabenraa. Delingen kom under 
beskydning af fly ved Bjergskov, hvor flere blev såret, men 
resten nåede velbeholdne frem. Afværgedelingen nåede 
både at komme i kamp ved Aabenraa og i Haderslev, inden 
ordren om at overgive sig nåede frem. Den befandt sig da 
ved Kolding.

Det tyske overfald på Danmark den 9. april 1940 omtales 
ofte som ”en kampløs besættelse”. De danske stridskræfter 
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havde konstateret neutralitetskrænkelsen, men ikke indladt 
sig på et eksistensforsvar, nøjagtig således som regeringen og 
et flertal i folketinget havde besluttet.

Men for mange blev den 9. april 1940 en national skamplet, 
som endnu kan vække stærke følelser. Både regeringen 
og hæren havde dog en fælles interesse i at fastslå, at helt 
kampløs havde besættelsen ikke været: Den danske soldat 
havde gjort sin pligt og skilt sig med hæder fra forsvaret af 
Danmark mod en overvældende overmagt. 

Det afspejler sig også i de soldaterberetninger, som blev 
offentliggjort allerede i 1940. De havde til formål at afværge 
kritik og rygtedannelser i samtiden og fremhæve den 
militære indsats, der trods alt blev gjort den 9. april 1940.

Arne Vilhelm Sørensen afslutter sin beretning med ordene: 
”Jeg kan roligt sige, at vi alle var meget kede af at skulle 
indstille kampen; men vor pligt havde vi gjort så godt som 
det var os muligt, og skulle det indtræffe, at der bliver kaldt 
på os i fremtiden, så er jeg rede igen” 

Og sergent Svend Aage Bundgård skriver: ”Kan nogen 
dansk mand – som det er sket – få sig til at tro på et eneste 
nedsættende rygte om den danske menige soldat, så er jeg 
villig til at fortælle ham personlig, hvordan den danske 
soldat slås.” 

Man må forstå, at det i så tilfælde ikke er sikkert, at den 
pågældende ville slippe lige så heldigt fra demonstrationen 
som den tyske invasionsstyrke!

26 ”Det er jo ikke det bare pap, de kører med! ” Kampene ved Lundtoftbjerg 9. april 1940

Artikel til Th. Løndals maleri af kampene ved 
Lundtoftebjerg 9. april 1940 fra bogen 

”HISTORIEN PÅ VÆGGEN.  
Historiemalerier på Sønderborg Slot.”  

Udgivet af Sønderborg Slot, kan købes i 
museumsbutikken og i boghandelen.  

fFoto: denstorekrig1914-1918.dk
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De fleste kender os jo sikkert fra de sidste år, dog er vi nu 
blevet en uafhængig forening Kinderaugen zum Leuchten 
bringen - Juleglimt e.V.

Vi, Kinderaugen zum Leuchten bringen – Juleglimt e.V., 
støtter de børn, som skal være på hospital i julen og også 
de børn, som oplever deres sidste juleaften. Vi gør det 
ved at samle gaver ind til børn, som skal tilbringe julen 
på hospitalet. Alle børn vil gerne være hjemme hos deres 
familier juleaften og hygge foran juletræet, men nogle gange 
sker der ting, som forhindrer dette. Mange børn er nødt til 
at tilbringe julen på hospitalet. Nogle har måske ligget der 
længe og kan ikke komme hjem, andre bliver akut indlagt 
lige omkring julen eller endda selve juleaften. 

Alt legetøj som doneres skal være nyt, da mange børn ligger 
på intensivafdelingen, hvor alt skal være sterilt. Vi beder jer 
om at skrive på gaven, hvilken aldersgruppe gaven er til og 
om det er til en dreng eller en pige. Gaverne kan afleveres i 
Idrætscaféen i Moltkestr. 20c., Flensborg. Birthe på mobil: 
+49 1522 8961658

Naturligvis vil vi også blive meget glade for 
økonomisk støtte. Pengedonationer går ubeskåret til 
”Brückenschwestern” i Kiel. Deres opgave er at støtte meget 
syge børn og deres familier på deres sidste rejse - både 
medicinsk og mentalt. 

I år har vi en særlig aktion, hvor vi den 1. december 
bager honningkagehuse med børn. Overskuddet går til 
Kinderaugen zum Leuchten bringen - Juleglimt e.V. 

Vi glæder os til stor opbakning fra alle jer, der vil være med 
også dette år, så alle børn bliver glade juleaften.

JULEGLIMT

Spendenkonto hos Union-Bank:
IBAN: DE88 2152 0100 1000 3235 58
BIC: UNBNDE21XXX 

Igen i år har vi brug for jeres hjælp, så vi kan nå alle børn i Sydslesvig og Danmark. 
Vi arbejder nemlig grænseoverskridende. Sidste år kunne vi understøtte 4 sygehuse i 

Danmark og 16 i Sydslesvig. Gerne vil vi udvide dette og nå endnu flere klinikker  
både i Tyskland og i Danmark.
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28 Kay von Eitzen, Flensborg

DRONNINGENS BESØG 
SET FRA VANDET

H.M. Dronningens besøg i Flensborg har været helt 
unikt. Stadig summer man i Sydslesvig enormt positiv 
over den gode oplevelse, som i den grad (igen) har samlet 
mindretallet.

Det føltes, som om hele landsdelen var på benene og overalt, 
hvor dronningen kom, var der en hjertevarm begejstring 
i rødt og hvidt. Alle besøg i de forskellige institutioner, 
skoler og forsamlingshuse blev tæt fulgt af medierne. I disse 
dage kunne man nord og syd for grænsen nøje følge med i 
dronningens besøg. 

Jeg kommer så her med blikket rettet mod Kongeskibet fra 
en gyngende grund. Som formand for Flensborg Yacht Club 
tog jeg initiativ til at komme med en maritim markering af 
H.M. Dronningens besøg. Og her er jeg nærmest fristet til 
at sige, at det er der tradition for! For da kongeskibet var på 
besøg i Flensborg i 1978, stod FYC for en afskedsparade for 
regentparret, som var utrolig vellykket. 

Efter afstemning med Det Kongelige Danske 
Generalkonsulat gik jeg i gang med at planlægge. Tanken 
var at samle fartøjer på fjorden, som skulle ledsage 
Kongeskibet både ved indsejling og senere til udsejling af 
Flensborg Havn. For at opnå et stort antal deltagere skulle 

naturligvis ikke kun FYC-medlemmerne opfordres. Jeg 
sendte ud til alle sejlklubber og maritime foreninger ved 
fjorden, både nord og syd for grænsen. Til min forbavselse 
var responsen til at begynde med ikke særlig stor. Fra FYC 
kom der hurtigt gode tilbagemeldinger, men udefra kneb 
det. Nu kan man naturligvis ikke tage det for givet, at ens 
egen begejstring bare overtages af andre i samme grad. Så 
jeg begyndte at hanke op, snakke med sejlere og bestyrelser 
rundt omkring og fik derved samlet omkring 50 bådejere fra 
alle klubber til at ville troppe op både ved ankomsten og ved 
afskeden af Kongeskibet. Dermed var det sikret, at det blev 
til noget og især, at det ville have en effekt.

I dagene før den 3. september holdt jeg særlig godt øje med 
farvandsudsigterne og desværre så de ikke alt for gode ud. 
Gråvejr med regnbyger og vind fra sydvest blev der meldt og 
sådan blev det også! 

Aftalen for deltagerne var således, at man mødtes med 
fartøjerne i bugten ved Sosti kl. 9.00. Jeg havde opfordret 
alle til at pynte deres både med store Dannebrogsflag 
og signalflag over toppen. Uanset vejret skulle det være 

festligt og kulørt. Da vi afgik 
fra Fahrensodde regnede det og 
desværre var ikke alle de tilmeldte 

Foto: helsingor.dk
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sejlere tilstede. Alligevel var vi næsten 40 fartøjer, der nu lå 
og ventede på Dronningen. Ja, og så dukkede den smalle 
elegante silhuet af Kongeskibet DANNEBROG op ved 
Okseøerne. 

Da den var nået frem på højde med marineskolen Mørvig, 
satte vi farten op og sejlede sammen med Kongeskibet 
mod Flensborg Havn. Ved marineskolen stod en hel stribe 
af officerer i uniform linet op på broen for også derfra at 
hilse på Kongeskibet. Immervæk er DANNEBROG jo et 
marinefartøj og den danske flådes skib nr. 1. Trods regn 
og gråvejr blev det til et flot syn. Kongeskibet for sig selv er 
jo en sand øjenfryd, men når det så bliver fulgt af en skare 
pyntede både, virker det jo næsten som et lille triumftog. 
Allerede ved indsejlingen på Harniskajspidsen stod der 
en mængde af glade og vinkende mennesker. Sådan så det 
også ud i den indre havn, hvor DANNEBROG vendte for at 
lægge til med stævnen vendt udad. 

Da skibet var fortøjet, kom solen! Mere smukt kunne 
det så ikke blive! Dog da H.M. Dronningen kom ned af 
landgangen, begyndte regnen igen. Generalkonsul Kim 
Andersen fik meget travlt med paraplyen for at afskærme 
dronningen. 

Dronningens program var meget fyldigt og med mange 
højdepunkter fordelt over hele landsdelen. Rejsen til det 
gamle danske land blev til en kæmpe succes og vi kan være 
helt for vidst om, at Sydslesvig sandelig ikke er glemt i 
Kongehuset! 

Fredag den 6. september måtte vi vinke farvel igen. 
Desværre var vejret heller ikke blevet bedre, ja det var 
faktisk blevet endnu ringere. H.M. Dronningen kom dog 

tørt ombord på Kongeskibet, men så begyndte det igen at 
dryppe. Det sørgede for, at afskedsflåden, set i antal, var 
færre. 

Humøret hos os fejlede dog intet. Vi ledsagede skibet ud af 
Flensborg Havn med faner og mange ”trut” med tågehornet. 
Da vi havde passeret Marineskolen satte DANNEBROG 
farten op og Skt. Peter skruede op for regnen. Da vi igen 
lagde til i Flensborg Yacht Club, var det blevet til et sandt 
skybrud og imens var DANNEBROG forsvundet i tåge og 
regn. 

Våde og glade blev de mange Dannebrogsflag og regntøjet 
hængt op til tørring i bådehallen. Sikke en oplevelse, som nu 
bliver til et minde for livet. 
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30 Dannebrog 800 år i Haiku-digte

Gud fremtog flaget
da de vandt mod estlandet
Vi er så stolte 
Hans Jacob

Ottehundrede år
Danmark glæder sig meget
Dannebrogsflaget
Joelle

Dannebrogsflaget
er et rødt og hvidt korsflag
Det har fødselsdag
Soraya

Du Danskernes flag
Gud du gav os Dannebrog
Det giver styrke
Anna

Om Dannebrogsflag
Danmark vinder mod Estland
Vi er danskere
Kristian 

Rød for rigdommen
Hvidt kors for vor kære Gud
Hejses op til vejrs
Jonas

Dannebrogsflaget 
Vi kæmpede mod Estland
og du kom til os
Nathar

Ottehundredeår
nu hejser vi flaget op
flaget så smukt
Anout

Dannebrog faldt ned
Vi hylder dig med glæde
Gud du gav os held
Anna

Blafrer rundt i ro
giver kampen held og ro
flaget Dannebrog
Karla

Valdemars sejre
Gud lod flaget dale ned
Dannebrogsflaget
Emma

DANNEBROG 800 ÅR 
I HAIKU-DIGTE

Et Haiku-digt er en japansk digtform, som har særlige formkrav. Det er ganske kort  
og består af 3 linjer med i alt 17 stavelser fordelt 5-7-5 på linjerne. 

Elever fra 5. klasse på Gustav Johannsen–Skolen med Birgit Arnkjær i faget dansk
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 Emily

Karla

Jonah

Lea

Leon

Louis

Mia-Matylda

Moritz Lenja

Peter

Selma

Mads

Maja

Lotta



I dag er der mange ligheder mellem dansk og islandsk jul, 
men der er dog områder, hvor islandsk jul er noget helt 
andet, og det vil jeg forsøge at fortælle om her.

I juletiden besøger vi ofte vores afdøde slægtninge på 
kirkegården, vi gør gravstedet fint og flot med elektriske lys.

Familierne samles i juledagene.  Noget, der ofte spises i 
julen, er røget lam. Familierne samles, der spises, drikkes og 
læses i bøger. Islændinge kan godt lide at læse i bøger, og i 
tiden op til jul købes og sælges der mange bøger på Island. 
Så bøger er der mange af under juletræet hvert år.

På Island er der i generationer blevet fortalt mange historier 
i den mørke vintertid. Juletiden er ikke anderledes. 
En historie, der er blevet fortalt til børnene i mange 
hundrede år, handler om den frygtelige Gryla. Det løber 
mig koldt ned ad ryggen, stadig den dag i dag, ved tanken 

om historien om Gryla. Gryla er omtalt i de islandske 
sagaer omkring 1300-tallet (Snorra Edda) som troldkvinde, 
men først omkring 1700-tallet blev hun koblet til julen. 
Gryla er mor til de 13 julemænd/julesvende. Den frygtelige 
troldkvinde var kæmpestor, hun havde et stirrende blik og 
en meget meget god hørelse. Hun havde hestehove i stedet 
for fødder, hendes hår var som ståltråd, næsen var lang, 
kroget og fuld af vorter og sidst men ikke mindst havde hun 
en hale som en ko. Hun boede i en hule oppe i bjergene 
sammen med sin grimme, dovne mand, Leppaludi, sine 13 
sønner og en kat, julekatten. Når hun kom trampende på 
sine hestehove med sin sæk i hånden, så rystede jorden. Hun 
kom efter alle de børn, der ikke havde opført sig ordentligt, 
hun puttede dem i sækken, og der kunne være mange børn 
i sækken, og hun SPISTE dem!  Hun blev nemlig så frygtelig 
sulten, når hun hørte om uvorne børn, der ikke opførte sig 
pænt. Hun spiste først børnene, EFTER at hun havde puttet 
dem i en stor sort gryde.

JULEHILSEN FRA ISLAND

14. december
Stúfur

15. december 
Þvörusleikir

16. december 
Pottaskefill

17. december 
Askasleikir

18. december 
Hurðaskellir

Stekkjatur 
12. december

32 Bryndis B Gudmundsdottir, Island



Leppaludi var hendes 3. mand. Hvad der skete med de to første 
mænd, er en saga for sig selv. Han er far til hendes 13 sønner 
og meget doven. Der findes ikke mange historier om ham, men 
historierne går på, at han sad i hulen og ventede på, at Gryla kom 
med mad til ham.

Historierne om Gryla fortælles stadig i juletiden, men de fleste børn 
tror på, at Gryla er død eller at hun er blevet veganer.

Men Grylas sønner, de 13 julesvende (Yule Lads på engelsk og 
Jólasveinar på islandsk), har stadig meget travlt i julen. Tidligere var 
de nogle forfærdelige og frygtindgydende julesvende, men med årene 
er de blevet sødere og sødere.

Den 11. december om aftenen sætter islandske børn deres ene sko 
i vinduet, og samme aften begiver den første julesvend sig ned af 
bjerget, hans navn er ”Stekkjastaur”. Han fylder gaver i skoen og 
bringer glæde til børnene, hvis de har opført sig ordentligt. Hvis ikke 
det er tilfældet, så får børnene en kartoffel i skoen. Herefter kommer 
Julesvendene ned fra bjerget en efter en. De har alle til opgave at gøre 
børnene glade, når det er gjort, så går de op på bjerget igen.

De islandske julesvende er ikke i familie med den danske julemand 
eller med Santa Claus, men de er dog med årene blevet lige så søde 
som dem. Gryla og hendes skrækkelige familie havde også en kat, 
julekatten. Den var kæmpestor. Julekatten havde intet andet navn end 
Julekatten. Julekatten har ry for at spise de børn, som ikke har fået nyt 
tøj til jul. Hvis børnene var heldige, så nøjedes den kun med at spise 
den mad, som børnene skulle have haft i julen. Så fik man nyt tøj til 
jul, var der ingen fare på færde, så var han blid og gjorde ingen skade. 
I dag er det stadigvæk vigtigt for mange børn (og voksne) at få nyt tøj 
til jul, man ved jo aldrig med den julekat.

19. december 
Skyrgámur

20. december 
Bjúgnakrækir

21.december 
Gluggagægir

22. december 
Gáttaþefur

23. december 
Ketkrókur

24. december 
Kertasníkir Grýla
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Lidt fakta om 
julemad på Island
Lillejuleaften (Thorlaksdag), dagen før 
juleaften, spiser de fleste islændinge 
fermenteret rokke. Det lyder fint, når noget 
er fermenteret, men det betyder bare, at det 
er gået i forrådnelse. Det lugter kraftigt af 
ammoniak, og om det smager godt, er op til 
den mund, der smager det.

Dette er en af de ældre islandske 
julemadstraditioner, der har oplevet en 
renæssance i de senere år.
Mere end 90 % af alle islændinge spiser røget 
fårekød til jul. Tidligere hængte man kødet 
op i køkkenet under taget, og kødet blev så 
naturligt røget og tørret af røgen fra det åbne 
ildsted. 

Rygehuse er en anden stadig kendt og brugt 
mulighed for at få røget sit kød. Mange af 
landets gårde har deres egne rygehuse. Til 
røgningen bruges oftest fåregødning, små 
birkegrene og tørv.

Visse steder i Island spiser man den dag i dag 
røget fåre- eller lammebryst sammen med den 
fermenterede rokke. På Island har der aldrig 
været en overflod af korn, før nu hvor varerne 
importeres, derfor sparede man på melet og 
sørgede for at få så meget ud af melet/kornet 
som overhovedet muligt.

Op til jul lavede man bl.a. specielle fladbrød 
(Laufabraud/løvebrød), de er stadigvæk meget 
udbredte på Island, og til jul er de ekstra store. 
Så store, at man i visse egne af landet bruger 
brødet som madtallerkener til festmaden. 
Brødet er papirtyndt og smukt dekoreret.

Kilde: Hallgerdur Gisladottir

En endnu ikke fermenteret rokke. 
Foto: Shutterstock

“Jólasveinar” - julesvendene. Tegnet af ELÍN ELÍSABET EINARSDÓTTIR



Balletpiger, Jakobsstiger og engle, Marike Hoop, Bollingstedt

Hæklede guirlander
Børn elsker at lave guirlander med strimler af farvet papir. 
Her kommer en anden variation, som passer godt med tidens 
trend med strik og hækling og brug af garnrester. 

Papirstrimlerne erstattes her af hæklede luftmasker. Vælg en 
tyk tråd og en hæklenål i str. 5-6, her er der hæklet med to 
tråde for at få en tyk nok ring. Beslut str. på dine ringe, jeg 
har lavet dem af 10 cm lange strimler, men de kan med fordel 
være længere. 

1.ring: start med at hækle luftmasker i den ønskede længde, 
sæt dem sammen med 1 kædemaske i 1. luftmaske. Klip 
tråden og bind enderne hårdt sammen. 2. ring: *skift farve og 
hækl en ny række luftmasker, træk disse gennem 1.ring og sæt 
enderne sammen som ved 1.ring. * Gentag fra *-* til ønsket 
længde og hæft enderne. 

Opskriften er fra www.garnstudio.com

BALLETPIGER, JAKOBSSTIGER OG ENGLE
- JULEPYNT FRA GAMLE DAGE

Tæl iskrystallerne i hæftet 
og vind en billetter 

Sydslesvigsk Forening Kulturafdeling udlodder:
• 3 x 2 billetter til Sønderjyllands Symfoniorkester ”Isabelle van Keulen 

spiller Brahms” den 31.01.2020 i Deutscheshaus Flensborg 
• 3 x 2 billetter til Nytårskoncerten med Lauseniana Orkesteret den  

19. januar 2020 i Holmberghalle i Harreslev

Tæl iskrystallerne, der er fordelt inde i julehæftet og mail svaret til  
flamt@syfo.de, ring ind på tlf. +49 461 14408156 eller send et kort til  
SSF Flensborg Amt, Norderstr. 74, 24939 Flensborg, senest fredag den  
10. januar 2020. Husk at angive din adresse, så vi kan tilsende dig billetterne. 
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Balletpiger
Det ældste julepynt, som man kender til, er hjemmelavet af det papir, man 
havde til rådighed. Bl.a. lavede man balletpiger, som den på billedet, der 
er fra museet Tidens Samling i Odense. Overfør pigen på noget karton og 
giv hende en kjole lavet af serviet, silkepapir eller andet farvet tyndt papir. 
Stofrester kan også bruges. Sy en sytråd i hendes top og lad hende danse på 
juletræet. 

Danmarks ældste bevarede julepynt er en Jakobsstige, op ad den kravler 
engle af papir. En kopi af stigen kan man se i den Gamle By i Aarhus ved 
juletid. Lav din Jakobsstige så den går fra toppen til bunden af juletræet, 
som originalen gør. 

"

"
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Dansen om 
juletræet

Noget af det, der i min barndom tydeligt 
viste, at vi var danske, var, at vi dansede og 
sang om juletræet modsat andre familier 
i landsbyen. Det var også det, der i min 
barndom var meget vigtigt til skolens julefest, 
hvor vi var så mange, at vi dannede to rækker 
om det store træ. Tidligere elever kom for at 
være med til denne oplevelse af fællesskab og 
denne meget stemningsfulde afslutning på 
skoleåret. 

I Danmark blev de første juletræer tændt 
omkring 1800, og her har man nok allerede 
danset om juletræet. Første skriftlige 
bevis dukker op i sangen ”Højt fra træets 
grønnetop” som er fra 1846-1847. Ludwig 
Heiberg har dog i et digt fra 1817 allerede 
skrevet om en fattig pige, der danser med 
englene om et jueltræ i ”Himmelby”. Det 
viser, at skikken at danse om træet var kendt 
allerede der. 
Der kan formodes, at dansen har en hedensk 
baggrund, da mange kulturer bruger det at 
danse om et frugtbarhedssymbol. Om det 
så er en totempæl, en majstang eller andre 
livstræer, der danses om. 

Frit efter Charlotte S.H. Jensen 
www.historie-online.dk

Foto: Denstoredanske.dk



36 Karina Helledie 
Vandkrog

Denne opskrift er supernem, og det er kun fantasien, der 
sætter grænserne for, hvad der kan laves med dette ler. Vær 
opmærksom på, at det tager 1-2 dage at tørre, så lav dine 
figurer i god tid.

Alle ingredienserne hældes i en gryde, brug gerne en 
gammel gryde og kog “dejen” op ved svag varme. Når du 
får en konsistens, der er som kartoffelmos, tages gryden af 
blusset. 
Tag forsigtigt leret op af gryden med en ske, PAS PÅ DEN 
ER VARM, og læg den på en kold tallerken til afkøling med 
et fugtigt viskestykke over. 

Når leret er koldt, kan du begynde at arbejde med det. Er 
leret alligevel blevet for tørt, kan en smule vand gøre det 
mere smidigt, og er dejen for klæg, kan der tilføjes lidt mere 
maizena. 

Hvis du skal lave figurer til ophæng: Rul leret ud i passende 
tykkelse (ikke for tyndt, da leret flækker, når det tørrer) og 
kør de gamle glasskåle/glas rundt på leret, så du får flotte 
mønstre. Tag et sugerør og stik hul til ophængningsnor. 
Læg forsigtigt figurerne til tørre på et skærebræt. Efter en 
dags tid vendes figurerne, lad dem ligge, til de føles tørre på 
begge sider. 

Hvis du laver små stående figurer: form din figur, som 
du ønsker den, stil den til tørre på en tallerken eller på et 
skærebræt i 1-2 dage.

Hvis dine næser, nissehuer m.m. falder af under tørringen, 
fortvivl ikke, de limes blot på, når det hele er tørret.
Leret kan opbevares et par dage i køleskabet i en lufttæt 
beholder, hvis ikke du når at lave figurer af det hele.
God fornøjelse

LAV SØDE JULETING AF INGREDIENSER, 
DU HAR I DIT KØKKEN

Det skal du bruge 
2 dl natron

1 dl Maizena majsstivelse
1 ½ dl vand 

Desuden 
akryl maling, udstiksforme, 

gamle glasskåle/glas, 
kagerulle, sugerør, 
et par grankviste, 

snor til ophæng og pensel
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Fotos: Karina HelledieVandkrog



38 Sarah Keppler og Mette Christesen 

Engang om måneden inviterer Aktivitetshuset til en 
Sysleaften for alle håndarbejdsvilde. Her kommer 12-15 
kvinder og sidder med strikketøjet (eller broderiprojekter, 
hæklenåle, syting eller spinderokken), hygger over en kop 
kaffe, lytter til spændende oplæg og får snakket om vigtige 
ting: masker, opskrifter, garn og farver. 

I september fik vi besøg af Mette Christesen, der 
til daglig arbejder på Skoleforeningens Center for 
Undervisningsmidler men plejer et kærligt forhold til det 
vestafrikanske land Gambia. 

Som lille pige havde Mette set tv-serien Roots (Rødder) 
om Kunta Kinte og var bleven bidt af tanken om at komme 
til Afrika engang. Hun ville dog ikke afsted med støvfrie 
Neckermann-rejser men tage på en opdagelsesrejse, hvor 
hun kunne møde mennesker og kulturen og opleve landet, 
som det virkeligt var. Hun fik snakket med en bekendt om 
det, der havde familie i Gambia, og i 1996 fik hun for første 
gang opfyldt sin drøm: Mette rejste sammen med sin knap 
treårige datter Lisa seks uger til Banjul, Gambia. 

Dengang havde hovedstaden ingen lufthavn og hun var 
glad for at have en kontakt til sin vens familie, så hun kunne 
blive hentet og indkvarteret i deres nabolag. Men ikke nok 
med det. Hun fik et luksusværelse med både vand og strøm, 
hvis der så var strøm og vand i Banjul. Det var ikke altid 
tilfældet. Og så lærte Mette og Lisa ellers det afrikanske land 
at kende i al dens mangfoldighed, livlighed og farverigdom. 

Typisk består familierne 
af rigtig mange 
mennesker, der bor 
tæt pakket sammen 

i en ejendom. Gambia har som officielt sprog engelsk, 
men indbyggerne taler desuden flere end ti forskellige 
stammesprog: Mandinka, Wolof, Fula og mange andre. 
Ikke alle i Mettes værtsfamilie talte engelsk, så en lille 
pige, der havde lært engelsk i skolen, og en skoledreng 
blev hendes tolke. De besøgte børnenes skoler, oplevede 
et afrikansk bageri (og her kan du glemme alt om danske 
hygiejneregler), tog afsted med en færge, der var tæt pakket 
med mennesker, biler, lastbiler, høns, geder, bagage og hvad 
der ellers skulle transporteres. 

Mette og Lisa var en stor attraktion i byen, hvor de blev vist 
frem til både familien, venner og samtlige naboer. Mette 
havde af sin søn fået til opgave at tage en tromme med til 
ham fra Afrika og i Gambia lærte hun djembe-trommen at 
kende. Indtil da havde hun kun spillet blokfløjte og vidste 
med ét, at dét var hendes instrument. 

I løbet af årene fik Mette en del trommer med hjem fra 
Gambia og er nu den stolte ejer af 19 trommer, underviser 
i at tromme på dem og er stadigvæk bidt af rytmen og 
musikken. Efter seks uger i Gambia tog Mette og Lisa hjem 
igen. Mette var klar over, at hun havde tabt sit hjerte og at 
det ikke ville være sidste gang, hun tog derned. 

Datteren Lisa er nu 26 år gammel og bor i Nigeria, så 
også for datteren har dette første besøg været prægende. 
Mette tog til Gambia igen i 1998 og 2000. Hun lærte mere 
Mandinka, så hun kunne tale med vennerne på deres eget 
sprog. Boende midt ude i naturen, i campet Rasta Kunda, så 
hun edderkopper, der var så store som hendes cigaretpakke, 
mødte slanger, gekkoer, krokodiller og bushrotter - som hun 
dog ikke fik smagt. 

NICE TO BE NICE
- EN STRIKKEAFTEN OM GAMBIA

Gambia er Afrikas mindste land og har en 80 km lang 
kyst mod Atlanterhavet og strækker sig ca. 300 km langs 

Gambiaflodens bredder mod øst. Landet er omringet  
af Senegal og har kun 1,7 mio. indbyggere. 
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Efter en lang rejsepause tog hun først afsted til Gambia 
igen i 2015. Midlertidig var hendes bedste ven Mustapha 
flyttet fra Tyskland tilbage til Gambia og hun havde en god 
grund til at følge sit hjerte og opdage landet igen. Som del 
af sin vens familie og sammen med sin yngste datter Melina 
oplevede hun det afrikanske familieliv i al sin variation. Høje 
mure, pigtråd, glasskår eller hegn omringer ejendommene, 
som store familier bor i. Familierne består af forældrene, en 
del børn, niecer, kusiner og hvem der ellers har en grund 
til at bo i byen under familiens vinger. I gårdene løb hunde, 
katte og høns rundt, på gaderne mødte de geder og køer. 
Kvinderne tog sig oftest af opgaverne i køkkenet, mens 
mændene tog sig af de overordnede politiske diskussioner 
om verdenssituationen. 

Mette besøgte skoler og så de fattige vilkår, som skolelederne 
og lærerne prøvede på at tackle i undervisningen. Ingen 
møbler, alt for lidt udstyr, næsten ingen bøger. Da Mette 
kom hjem igen efter rejsen, havde hun en idé om at 
grundlægge en forening, der kunne bidrage til at forbedre de 
gambiske børns skoleuddannelse. 

Sammen med seks venner grundlagde hun foreningen 
”Nice to be Nice - Gambia e.V.” i juni 2016. Formålet 
med foreningen er at samle skolemøbler, bøger, 
undervisningsudstyr og penge, så det hele kan pakkes i en 
container og sendes til Gambia. Den første container læsset 
med møbler og tøj ankom til Gambia i oktober 2017 og var 
en stor begivenhed. Fjernsyns- og radiostationer fortalte om 
gaven fra Sydslesvig, aviserne skrev om den og der var både 
taler og en stor fest til ære for denne skønne begivenhed. 

I 2018 blev container nr. 2 pakket med skolemøbler, ti 
computere, en printer og en mastercomputer, engelske bøger 

og tøj. P.t. samler foreningen på donationer til den tredje 
container. Denne gang er også en del symaskiner med, 
så der kan åbnes et syværksted for de unge. Foreningen 
er midlertidig også blevet registreret i Gambia og har et 
velfungerende team. Der kommer forespørgsler fra mange 
skoler om at få hjælp.

Foreningen er meget lille med kun 35 medlemmer. 
Medlemskontingentet er kun 3 euro per måned, så det er 
ikke den store sum penge, der kommer ad denne vej.

Mette fortalte, at hun giver trommeworkshops, koncerter og 
syr tasker og katte (Eine Katze im Sack), som hun sælger til 
fordel for foreningens engagement i Gambia. 

I foreningen kan man engagere sig som aktivt medlem 
eller også bidrage med donationer. Efter mottoet ”Mange 
bække små gør en stor å” er hun glad for al den hjælp og 
opbakning, hun kan få, for at hjælpe børnene i Gambia med 
at få en mere håbefuld fremtid. 

Info om foreningen:
Nice to be Nice 
- Gambia e.V. www.nice-to-be-nice.de
IBAN: DE48 4401 0046 0310 6724 60 
BIC: PBNKDEFF
Donationer kan afleveres ved foreningen i 
Katharinenstr. 6. Ønsker du at købe taske eller katte 
kan du henvende dig til Mette: 
musokendo@yahoo.com, 
tel.: (0461) 14682516, mobil: 0163-2762370

Fotos: Mette Christesen



I vores familie er det en gammel tradition, at vi sætter et 
fad risengrød op til Nis Puk juleaften. Det har vi gjort i flere 
generationer og der er vist ingen af os, der tør lade være med 
dette, da det kunne betyde alverdens ulykker for selve huset 
og for alle dem, der bor der. Tidligere boede der en Nis Puk 
på hver gård og i hvert hus her i landsdelen og sørgede for, at 
der var lykke og fred i hjemmene. Han er en lille husalf eller 
husgud, der er kendetegnet ved sin røde hue. Derudover 
bærer han en grå striktrøje, går i træsko og har en størrelse 
på to til tre fod. Man må gå ud fra, at Nis Puk har en lang 
levetid, da man har haft kontakt til ham i samme gård eller 
hus over generationer. Der findes ikke mange beskrivelser 
af Nis Puk, da de fleste voksne ikke kan se ham. Det er som 
regel kun børn, han er synlig overfor – hvis de vel og mærke 
tror på ham.

Nis Puk er ret lyssky og opholder sig derfor for det meste 
på lofter, hvor han hygger sig sammen med kattene. Dem 
kan han også meget bedre lide end hundene, som han 
driller, når han får lejlighed hertil. Nis Puk er nemlig meget 
menneskelig og kan lide narrestreger, selv om han da for 
det meste er ret fredelig – især hvis børn og husdyr bliver 
behandlet ordentligt. Hvis det ikke er tilfældet, kan han blive 
ubehagelig. Det er der mange historier, der beretter om.

Som husgud hjælper Nis Puk til med at passe på hus, gård 
og dyr, så længe beboerne er behagelige mennesker, der også 
husker at sætte et fad risengrød med en god klat smør op 
til ham ved juletid. Denne skik må man ikke glemme, for 
ellers kan der ske de mest forfærdelige ting. Det værste, der 
kan ske, er, hvis Nis Puk finder sig et nyt sted at bo, for så er 

KENDER DU NIS PUK? f

I Jardelund var der en bondegård, der havde en stor 
gårdhund. En aften, da karlen var i gang med sit arbejde ude 
i stalden, hørte han pludselig, at hunden begyndte at gø helt 
forfærdeligt. Karlen var nysgerrig og ville se, hvad der gik 
for sig og steg op på loftet. 

Der sad Nis Puk og lod benene spjætte ud af lugen til loftet, 
mens han drillede hunden. ”Kom og fang mig! Prøv om du 
kan fange mig!” Karlen tog sit møggreb og stak til Nis Puk, 
så han faldt ned. ”Her har du Nis Puk!” 

Det skulle karlen dog ikke have gjort. Om natten, da han 
sov, kom Nis Puk ind til ham og trak ham ud af sengen. 

Han tog fat i benene på ham og smed ham op over taget, så 
han landede i møddingen. Her fandt bondemanden karlen 
den næste morgen.

I Jardelund var der...
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Linea og Johan oppe på loftet.

Siine Hoop, Sollerup
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huset eller gården pludselig uden beskyttelse.
Nis Puk imponerer ved sin styrke. Han kan kaste med stærke mænd, han 
kan bære rundt på kvæg og han kan endda sætte heste op på tagryggen af en 
gård. Derudover ser han utrolig godt om natten. Når folk på gården sover, 
udfører han sin del af arbejdet, hvilket betyder, at han jo nogle gange også 
skal gå lange ture over til andre landmænd med større høstudbytte og hente 
det foder, der mangler på hans gård. 

De fleste skarnstreger og sabotageangreb bliver også gennemført i nattens 
mulm og mørke. Selvfølgelig er hans hørelse også udviklet vældig godt, da 
han har en god kontakt til dyr – både dem på gården og dem i naturen. Han 
kan høre, hvilket dyr der er på vej i løvet og han kan høre uglens vingeslag, 
men især kan han høre mennesker på lang afstand. Da Nis Puk især i de 
sidste år ikke har haft al for god erfaring med dem, må han være varsom.
Foto: Siine Hoop
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Nis Puk i 
litteraturen

I nærheden af Karlum...

Selv om Nis Puk dukker op i kunsten og i 
litteraturen som f.eks. hos Theodor Storm, 
så er det svært at finde spor efter ham, men 
det kan lade sig gøre at få kontakt med din 
husalf, hvis du har lidt tålmodighed. 

Find et sted, hvor du ser tegn på, at Nis Puk 
kunne have været, det kan være fodspor 
eller små genstande. 

Sæt dig ned og vent. Det kan tage lidt tid og 
det kan være, at du må vende tilbage flere 
gange. På et eller andet tidspunkt vil Nis 
Puk acceptere dig og komme frem. 

Men dette sker selvfølgelig kun, hvis du 
viser respekt overfor Nis Puk og husker at 
stille et fad risengrød med en stor smørklat 
op til ham ved juletid.

Die Bienen summen so verschlafen;
Und in der offnen Bodenluk’,
Benebelt von dem Duft des Heues,
Im grauen Röcklein schläft der Puk.

3. strofe fra Theodor Storms Sommermittag

Kilder:
Maximilian Bern (Hrsg.): 
Die zehnte Muse. Dichtungen vom Brettl 
und fürs Brettl. S. 13–14. Berlin 1904

Silja Kahl: Nis Puk. Leben und Sage. 
Husum 2003

Niels Ole Krogh: Hvor der er hjerterum 
rumsterer Nis Puk. Flensborg Avis 
24.12.1991

Jan Gruwier Larsen: 
Nissens naturhistorie. Aarhus 2004

På en gård i det nærheden af Karlum boede der et par gamle bondefolk, der 
havde det godt. Dyrene trivedes og alle havde de mad nok – og selvfølgelig 
huskede de at sætte et fad risengrød med en god klat smør op til Nis Puk 
hver juleaften. Da sønnen overtog gården, opgav han denne skik, da han 
ikke troede på sådan noget pjat. Hurtigt gik det ned ad bakke for ham. 

Der skete mange ulykker og det endte med, at sønnen blev nødt til at sælge 
gården. Karlen på gården købte den billigt og huskede grøden. Hurtigt gik 
det bedre igen for hele gården og dens beboere. Karlen blev en rig og anset 
bonde på egnen. 

Nis Puk i Nykirke. 



Carsten Lauridsen, Bruxelles

OM NIMBUSSER OG 
NIMBUS-ENTUSIASTER

Der er i dag flere tusind Nimbusser, der er køreklare. 
Udover mærkeklubben Danmarks Nimbus Touring  

er der Nimbusklubber i Tyskland, Norge,  
Storbritannien og USA. 

Fotos: Egon Mosgaard

I Carl Th. Dreyers film fra 1948, ”De nåede færgen”, kører hovedpersonerne 
på en Nimbus. Den film kan ses ganske gratis på YouTube. 
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I foråret var jeg på hyggeligt familiebesøg hos min 
grandkusine Hanne og hendes mand Egon. Egon Mosgaard 
er stor Nimbus-entusiast. Ifølge ham, kan Nimbus 
motorcyklen sidestilles med Den lille Havfrue – mindst! 
Et nationalt klenodie, intet mindre! Samtidig har Nimbus 
Motorcyklen jubilæum i år, da den fik sit navn i 1919 og 
blev produceret fra 1919.
Nimbussen er i øvrigt i familie med et andet dansk klenodie, 
Nilfisk støvsugeren, der den dag i dag bruges både privat og 
industrielt i cirka 70 lande.

Peder Andersen Fisker havde sammen med kompagnongen 
Hans Marius Nielsen produceret elektromotorer siden 1905 
og siden 1910 produceret Nilfisk støvsugere. En skønne dag, 
det vides ikke helt hvornår, så Fisker en parkeret motorcykel 
(vistnok en belgisk FN) og mente, at ”det kan da gøres 
bedre! ”. Han besluttede sig spontant for at producere en 
dansk motorcykel. Prototypen blev bygget i 1918, den blev 
udviklet i 1919 og gik i produktion i 1919. 
De første Nimbusser havde en 4-cylindret rækkemotor på 
746 cm³, som trak på baghjulet gennem en kardanaksel 
i stedet for kædetræk, som de fleste andre motorcykler 
havde og stadig har (bortset fra BMW i dag). Det var meget 
avanceret på den tid. Dens 10 HK gav den en topfart på 
omkring 85 km/t med sidevogn. Den havde affjedring på 
både for- og baghjul, som også var meget avanceret på den 
tid. I folkemunde blev Nimbussen kaldt ”Kakkelovnsrøret” 
på grund af benzintankens udformning som et tykt rør, 
som også var en del af stelkonstruktionen. Salget af de 
første motorcykler gik ikke just strygende, så for at bevise 
motorcyklens evner lod Fisker Nimbussen deltage i mange 
forskellige sportsbegivenheder. For eksempel deltog 
”Kakkelovnsrøret” i 1921 Paris-København løbet og i 1922 
Odense-Berlin-Odense løbet. Her var Nimbussen fire timer 
hurtigere en nummer to – det er da et hæderligt resultat! 

Motorcyklen var på det tidspunkt en fantastisk maskine. 
Den var også dyr, som gode ting jo er. Da man i 1924 
pålagde salget af motorcyklen en afgift, blev den for dyr. 
Produktionen stoppede i 1928 efter at have produceret 1252 
maskiner af Nimbus ”type A” og ”type B”. 

Sammen med sønnen, Anders Fisker, 
begyndte Fisker på at udvikle en ny 
maskine i 1932 og i 1934 præsenterede de 
en Nimbus motorcykel ”type C”. 

Den havde stadig kardantræk, men havde en helt nydesignet 
18 (senere 22) HK motor og et helt nyt stel. Her skabte 
motor og udstødningsrør en unik, summende lyd og 
”Humlebien” var født. Unægteligt et mere charmerende 
navn end ”Kakkelovsrøret”.
”Humlebien” blev hurtigt den mest solgte motorcykel i 
Danmark via et net af forhandlere i det meste af landet. Både 
postvæsnet, forsvaret og politiet var store kunder. Egon 
fortalte mig, at forsvaret i 30’erne testede tre motorcykler: 
BMW, Harley Davidson og Nimbus. Nimbussen var hurtig, 
smidig og let og vandt konkurrencen, mens de andre var for 
tunge og klodsede og sank ned i mudderet. 
Naturligvis spillede Nimbussen også en fremtrædende rolle 
under besættelsen den 9. april. Læs endelig den spændende 
artikel af museumsinspektør René Rasmussen her i samme 
hæfte. 
I perioden efter krigen kunne fabrikken sælge så mange 
Nimbusser, de kunne producere. For ikke at skulle investere 
i nye maskiner besluttede man blot at lave moderniseringer 
og opgraderinger af Humlebien (som officielt hed ”type 
C”) i stedet for at udvikle nye modeller. Det var måske en 
dårlig idé. Allerede i slutningen af 50’erne udfasede politiet 
Nimbussen, fordi den var blevet for langsom til at følge med 
de moderne biler. Produktionen af Nimbusser stoppede i 
1959 efter en sidste leverance til hæren. Postvæsnet brugte 
Nimbus frem til 1976 og den sidste Nimbus i forsvaret 
kørte helt frem til 1980. Alt i alt blev der produceret 12.715 
Nimbus model C. 
Når man én gang er kommet i berøring med en Nimbus 
varer kærligheden mange år. Sådan gik det også for Egon, 
som i dag ejer to smukke Nimbusser. En Nimbus Sport 
fra 1937 og en Nimbus Special fra 1952, som er én af 100 
Nimbusser, der blev leveret til hæren. Egon fik kørekort ved 
militæret og kørte netop sådan en Nimbus fra 1956 til 1959.
Kærligheden til Nimbus skal virkelig være stor, for man går 
ikke bare hen og køber en Nimbus. Mange sælges i temmelig 
mange løsdele med en hel del løsdele, der mangler. Men 
selv i dag, 60 år efter produktionen stoppede, kan man købe 
reservedele til en Nimbus, men især motordelene er ikke 
billige. Det kræver mange, mange timers ihærdigt arbejde 
at totalrestaurere en Nimbus og, naturligvis, fingersnilde. 
Egon har både den fornødne ihærdighed og fingersnilde og 
begge hans maskiner ser ud, som om de er hentet lige ud af 
fabrikken. Se selv på billederne. 

Hvis I har fået interesse for at vide mere om Nimbusser 
eller se nogle flotte eksemplarer, kan det anbefales 
at besøge Nimbus Museet, der ligger i Industrimuseet 
i Horsens. I starten af 2020 åbner Sønderborg Slot en 
udstilling om Sønderjyllands historie i perioden 1920-
2019, hvor I også vil kunne se en militær Nimbus.  

f
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Linn Catrin Bredesen, Norge

SLIK FEIRER VI JUL NORD 
FOR POLARSIRKELEN

Tekst på norsk bokmål, se ordforklaring 
i slutningen af artiklen

Fotos: Linn Catrin Bredesen
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Jeg  er 30 år, og bor sammen med min mann, to sønner 
og en hund. Vi kjøpte oss et gammelt hus i en nedlagt 
gruvelandsby, som jeg selv har vokst opp i. Vi er et lite 
samfunn her oppe på fjellet, og er derfor nøye med å holde 
tradisjoner.

Forberedelsene starter allerede helgen før 1 desember. Da 
kommer adventsstakene opp, stjernen i vinduet og lilla puter 
og duker i sofa og på bord.

Jeg er så glad i alt som har med advent og jul å gjøre, at jeg 
er litt streng med hva vi har lov til og ikke har lov til før 
advent. Julebrus, pepperkaker, klementin, juleskum (rosa 
skumnisser), julemusikk osv. Alt slikt er lov etter at vi har 
fått opp adventsstjernen. Da blir det mer stas for barna, de 
har bare godt av å må vente litt, og se fram til positive ting i 
hverdagen.

Den første søndag i advent møtes vi alle 
som bor i Sulitjelma på samfunnshuset til 
julegrantenning. Vi har et eget korps her 
oppe, som spiller julemusikk for oss. Det 
blir servert kaker, kaffe og brus. Barna går 
rundt juletreet, og til slutt kommer nissen. 
Allerede da kommer stemningen for fult, 
og vi er helt klare til å starte ventetiden.

Alt i adventstiden er kos. Adventsstaken…
tenne et lys hver søndag, kosestund i 
skoletiden, baking, kirkekonserter, luktene, 
vaskingen, adventskalender, pakke inn 
julegaver. Alt dette foregår i mørket. Vi 
har bare noen timer dagslys, vi legger oss 

til sove når det er svart…og vi står opp når det er svart. Når 
det er litt utpå dagen er lyset helt blått ute, det kaller vi den 
blå timen. Vi er vante til mørketid, og jeg trives godt når det 
er mørkt.

I både julen og i adventstiden er det mye tradisjon rundt 
TV. Vi nordmenn vet akkurat hva vi vil se, og det er det 
samme fra år til år. Helst gamle filmer i sort/hvitt. På 
julaften kl 11.00 går Tre nøtter til Askepott. Det er en 
gammel tjekkisk film fra 1970 tallet, der en norsk skuespiller 
har dubbet hele filmen og har alle stemmene, som vi elsker. 
Knut Risan har julestemmen over alle. Og denne er så viktig 
å få med seg, at det er krise hvis NRK ikke sender den…det 
skjedde et år, da var helvete løs. 

Selveste julaften hos oss er kopi i fra år til år, vi gjør det 
samme, ser det samme på TV, spiser det samme, drikker  
det samme. Vi går i gamle skispor for å si det sånn.

En tradisjon vi har hatt i min familie helt 
siden jeg var liten, er en juletrefest som blir 
arrangert i regi av en forening for psykisk 
utviklingshemmede, dagen før nyttårsaften. 
Her har man en ypperlig mulighet til å få vekk 
de siste restene av julekaker og julesnop. 

Alle bidrar med sitt for at det skal gå rundt. 
Min onkel har Down syndrom, så for oss er 
det en selvfølge at vi har vært med på den. I 
de siste årene har vi vært litt dårlig til å møte 
opp, da vi bor såpas langt unna. Men jeg har så 
gode minner derfra.
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Guttene våkner ganske tidlig den 24 desember, av 
knitringen fra julestrømpen som ligger i sengen. Den 
har nissefar vært med i løpet av natten, og den er full av 
godterier, klementiner, julebrus, julehefter og en liten 
presang som nissemor har sneket inn. De kommer inn til 
oss full av jubel og ordentlig glede over at det er julaften, så 
går vi ned sammen. Der er juletreet, gavene, julelukten, og vi 
må begynne å tenne alle lysene rundt omkring…for det er 
helt mørkt. Så der sitter vi med godteripapir rundt oss, mens 
vi ser på det vante barneTV, som i gjør hvert år. 

Et år ble vi litt forsinket ned, for da hadde en av guttene 
mistet julebrusflasken ned trappen, så hele trappen var full 
av brus og glass.

Morgenmaten spiser vi sent, rundt kl 11, da Tre nøtter til 
Askepott går. Maten består av, ja det samme som årene før, 
rundstykker, juleskinke som mormor kjøper til oss hvert år, 
majones, salatblader og en god julete med sitronbåter og 

MASSE sukker. Vi bruker å gi guttene lov til å åpne en 
gave fra juletreet på formiddagen, så de ikke skal gå helt av 
skaftet. Det er som regel en jeg har kjøpt inn med tanke på 
at de skal ha noe å gjøre når ventetiden blir for lang.

I 13 tiden begynner jeg å forberede middagen. Da er det 
pinnekjøtt med kårabistappe som står på menyen. Forresten 
begynte jeg forberedelsene dagen før, da pinnekjøttet må 
ligge i vann ca 12 til 24 timer, det varierer. Når det er satt på 
kok går vi ut. Vi har en stor lekeplass utenfor huset. Den er 
fin å bruke tid sammen med barna på. Vi har, som ca alle 
her oppe, en snøscooter, så Ørjan og guttene raser rundt i 
den dype snøen, med hunden jagende etter. Snøen er så dyp 
at jeg ser bare små hoder som flyter rundt oppå snøen. Etter 
dette bruker vi å bli invitert inn til et gammelt ektepar som 
bor vedsiden av oss. Da varmer vi oss på litt rødvin.

Vi spiser middag imellom klokken 15 og 16. Bordet er pent 
dekket med flott duk, servietter og levende lys. Å pynte bord 
er noe jeg virkelig syns er gøy. Det legger jeg all min flid i, 
og tar det ganske personlig. Det må være perfekt til minste 
detalj.

Anders og Fredrik som guttene våre heter, er helt elektriske, 

de vil få middagen fort unnagjort så vi kan åpne julegavene, 
MED EN GANG! Men vi voksne liker å nyte maten, og 
holde barna på pinebenken. Man kan jo huske spenningen 
når man selv var barn.

Når middagskoppene er ryddet på plass og bordet har fått 
ny duk, er det tid for ettermiddagskaffe, foran TVen, da 
går Disney`s jul. Og vi klarer å få i oss litt dessert, selv om 
vi er så mette at vi åpne på knappene i klærne. Vi er veldig 
glad i multebærkrem og krumkaker. Multebær får vi hos 
familie som har plukket på høsten, og krumkakene får vi fra 
mormoren min. Vi er så heldige.

Så er tiden inne! Tiden barna har ventet så lenge på, vi skal 
åpne julegavene. Den minste får starte med å hente en gave. 
Han må lese hvem det er til, hvem det er fra. Så er det neste 
manns tur. De henter hver sin gang helt til det er tomt. Vi 
koser oss i med hver gave, ser hva vi har fått og rydder opp 
papiret før neste gave skal åpnes. I bakgrunnen står det og 
går koselige julefilmer og programmer på TV. Vi voksne 
koser oss med et glass rødvin, og nyter synet av at barna 
har det fint. Hunden har jo og selvsagt gått til innkjøp av 
julegaver til sine hundevenner, så han er ikke fri han heller.
Roen senker seg og alle er trøtte, mette og gla. Men det er 
i julen savnet etter våre kjære, som ikke er blant oss mer 
kommer snikende. Jeg tenner lys for dem hver kveld i julen, 
og gleder meg over deres minne.

1. juledagsmorgenen koser vi oss med en bedre morgenmat, 
på dekket bord. Det er bare julaften vi tilbringer i sofaen. 
Da har vi masse godt pålegg. Reker, røkt ørret, skinker at 
forskjellig slag, tørket frukt, te og nydelig julekaffe. Her 
koser vi oss langt utover formiddagen. Barna ser på de nye 
lekene, og koser seg vilt med det. 

1.-3. juledag er middagsmaratonet i gang. Det er så koselig 
at man får treffe alle de nærmeste i julen, det er så sjeldent at 
vi gjør det til vanlig. Og vi får takket alle for gavene. Det blir 
mye kjøring i de dagene, i dårlig vær. I romjulen kommer 
det store snøfall, dagevis i strekk, det hører til sjeldenheten 
at det er snøfritt. Det kan lave ned 50 cm over natten.
4. juledag blir vi hjemme og lager taco. Da kjenner vi at 
det er godt med noe annet enn julemat. Romjulen er en 
fredelig tid for oss. Vi bruker tiden på hverandre, og resten 
av familien.

Kos: hyggeligt
Kosestund: hyggetid
Koser: hygger
Guttene: drengene
Julebrus: norsk læskedrik som findes i mange varianter

Pinnekjøtt: saltet og tørret lammekød fra ribben,  
som udvandes og dampes. 
Kålrabistappe:  kålmos
Gøy: sjovt
Romjulen: dagene mellem den 27.12. og nytår

Ordforklaring
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Ingredienser
4 stk egg
200 g sukker
200 g smeltet smør
200 g hvetemel
En halv teskje melt kardemomme

OPSKRIFT 
KRUMKAKER

1. Pisk egg og sukker til eggedosis.  
Tilsett smeltet, avkjølt smør

2. Vend forsiktig inne mel og kardemomme med en slikkepott.  
La røren svelle i ca 15 minutter

3. Legg en stor teskje røre på midten av et godt oppvarmet krumkakejern
4. Stek til de er gyldenbrune
5. Rull kakene til et kremmerhus. Og avkjøl
6. Serveres med multebær og pisket krem

Krumkaker

f

Romjulen

En skulle vøri fire år i romjul
da julelysa brente dagen lang

og væla var et hus med fire vegger,
der saligheta var et bessmorfang

Sådan lyder sidste vers af Alf Prøysens smukke 
Romjulsdrøm, en vise, som handler om lange stille 
dage, julebukleg, familie og venskab. Hvem har ikke 
en sådan romjulsdrøm? 

Romjulen starter, når anden juledag er ovre. Mange 
mener, at romjulen er mellem jul og nytår, men 
det er ikke rigtigt. Romjulen begynder,  
når helligdagene er ovre. 
Både i gamle dage og i vore 
dage er der mange 
traditioner knyttet 
til denne tid. For det 
første har man fri, ikke 
mindst børnene har fri. 

Oversat frit fra 
www.aktivioslo.no

f

Foto: www.morshjemmebakte.no
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