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»En broget hvirvel af tanker, præget af uro, bekymring og utryghed, bemægter sig i manges sind,
når de prøver at finde fodfæste i den uberegnelige tid, vi lever i. Vore bedste tanker gælder nu
som før den lille verden, der har så ringe betydning i det store spil, men som rummer værdier,
vi ikke kan undvære ‑ Sydslesvig.«
Julen 1964, daværende amtsformand Christian Mahler
Dette er en jubilæumsudgave, idet Flensborg amts julehæfte i år udkommer for 50. gang. Fra første færd har Monika Jansen været med, og vi er glade for, at hun havde lyst til at fortælle om, hvordan det gik til, at Flensborg amt fik sit julehæfte. Som Monika
påpeger i hæftet, har denne julehilsen til medlemmerne altid haft et indhold, der både bevæger sig i fortid og nutid, og sådan er
det også i år. For os i mindretallet er denne balance særdeles vigtig, for det er i denne balance, vores fremtid opstår. En fremtid,
som jeg tror på. Der er, som Christian Mahler allerede skriver i 1964, meget mere og nok også vigtigere ting i verden end mindretallet, men undvære det, vil vi jo nødigt. Det indeholder stadigvæk mange værdier, som det er værd at værne om og give videre.
Det sjove er, at der er nogle tilfældige paralleller i det første juleblad og i jubilæumsudgaven. Julen 1964 skriver daværende børnehaveleder fra Sørup Børnehave om den yngste danske børnehave i Sydslesvig, Sørup Børnehave som åbnede 1. marts 1962.
Den er under udvidelse i december 1964 og har et børnetal på 28. I år har vi nogle børnecitater med netop fra Sørup Børnehave.
Børnehaven var en af de mange, der var med, da børnehaverne optrådte til Friluftsmødet i Flensborg. I dag er Mike Andresen leder af børnehaven, og der er 29 børn. Det er bl.a. her vores fremtid har grobund. Det andet sammentræf med 50 års mellemrum
ligger i Lyksborg. Vi har i år en personlig beretning med fra Ruben Fønsbo, som er den nye præst i Lyksborg. I 1964 var der en
beretning om Lyksborg danske Kirke, der blev 10 år det år.
For 50. gang sendes julehæftet ud til medlemmer, venner og samarbejdspartnere med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for Flensborg amt
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Julehilsen
Peter Kreutzer
Amtsformand SSF Flensborg amt

Julehæftet fejrer fødselsdag. Det er i år
50 år siden, at det første julehæfte blev
lavet. Mange gange tillykke fra min side
med håbet om, at det kan bestå mange
år ud i fremtiden. Det er en af de få ting,
der har bevaret sin stil, og som af mange
bliver ventet på hvert år. Lad os bevare
det til trods for, at det koster penge, for
når det først en gang bliver stoppet, får
vi det aldrig tilbage.
Det har igen været et år med et valg,
som vil have indflydelse på vores arbejde
i SSF. Denne gang var det så kommunalvalget, som vi har haft i maj måned.
Det blev en både god og skuffende valgdag. Skuffende, fordi SSW ikke kunne
holde stemmetallet fra for fem år siden,
og fordi vi mistede mandater de fleste
steder. Mest skuffede var de nok i Harreslev, hvor der kun manglede sølle 63
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stemmer til igen at blive største parti.
God blev dagen de steder, hvor der var
fremgang. Ja, man opnåede endda flere
steder at få flere kommunerådsmedlemmer. Alt i alt holdt vi skindet på næsen,
som man plejer at sige.
Der har på amtsplan været en del arrangementer, som alle har været yderst godt
besøgt. Amtsfesten i samarbejde med
Flensborg by var udsolgt, 60+ efterårsfesten var fuldt belagt, til familiebrunch
var der næsten 200, juleturen til Aarhus
fyldte to busser, så alt i alt et godt år.
Også til næste år er der allerede nu
planlagt en del arrangementer. Som en
ny ting arbejdes der for tiden på at lave
en tur til det frisiske mindretal. Ikke
kun nordfriserne, men også dem i Østfrisland og Nederlandene. Denne tur

planlægges sammen med Grænseforeningen i Kolding og Vejle, kreds 20. Så
snart programmet står fast, sendes der
besked rundt til medlemmerne, som så
kan tilmelde sig. Da der kun er 25 pladser til rådighed for os i Sydslesvig, skal
man nok være hurtig med at tilmelde
sig.
Jeg vil her gerne takke distrikterne for
vel udført arbejde og samtidig give dem
et tip til en udflugt her i Sydslesvig.
Prøv en tur til Kobbermølle Museum til
næste år. Museet er ved at blive udvidet
og restaureret for tiden, men til næste
år, cirka maj måned skulle det være slut
med ombygningen, og der vil være plads
til selv store grupper.
Jeg ønsker alle en glædelig jul med masser af julehygge og et velsignet nytår.

Hilsen fra SSW
Gerd Voß
Amtsformand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

Nu er det igen så vidt, at I holder amtets
julehæfte i hænderne. Som før, vil vi fra
SSW Slesvig-Flensborg Amt bringe en
hilsen i denne travle juletid.
Her nogle korte bemærkninger fra året
arbejde i amtsstyrelsen.
En længe ønsket »mentorordning« for
distrikter, der havde vanskeligheder
med at finde nye bestyrelsesmedlemmer
blev indrettet. De enkelte amtsstyrelsesmedlemmer blev tildelt til at være kontaktperson for den bestående bestyrelse
og samtalepartner for at finde løsninger.
Vi har i samarbejde med distrikterne i
de fleste tilfælde kunnet finde løsninger,
men vil selvfølgelig også fremover bibeholde mentorordningen.
Det tog i år ikke lang tid, inden vi igen
skulle forberede os til en ny valgkamp.
Denne gang drejede det sig om kommunal- og amtsrådsvalget. Allerede lige
efter sommerferien 2012 havde amts-

styrelsen taget emnet op for at finde
kandidater til amtsrådsvalget. Da vi
denne gang havde 4 valgkredse mindre,
havde vi ikke brug for 27, som tidligere,
men kun for 23 direktkandidater.
Ved valget til amtsrådet måtte vi konstatere, at vi er gået tilbage fra 15 %
til 12,7 %. Det er en tilbagegang med
2,3 %. Når man ser på slutresultatet,
kan man se, at Bündnis 90/Die Grünen
er den store vinder i Slesvig-Flensborg
amt. Ligeledes er der sikkert også gået
en del af stemmerne til de 2 nye vælgesammenslutninger, hvor Freie Wähler,
der stillede op for første gang, opnåede
3,4 % af stemmerne og 2 mandater.
Ved amtsrådsvalget har Bjørn Ulleseit
igen vundet et direktmandat i Harreslev.
Fra amtsstyrelsen skal der lyde en stor
tak til Bjørn for dette resultat. SSW har
opnået 6 mandater ved valget til amtsrådet.

Ved kommunalvalget havde vi tilbagegang i 108 kommuner, fremgang i 20
kommuner og i 1 kommune havde vi
samme antal af stemmer som i 2008.
Vi må også erkende, at et kommunalvalg i de mindre kommuner er et rent
personvalg. Vi har dog i Slesvig-Flensborg amt opstillet i flere kommuner end
ved valget i 2008.
I det store og hele kan man konstatere,
at antallet af valgte kommunerådsmedlemmer i Slesvig-Flensborg amt er steget fra 97 i 2008 til nu 98 i 2013.
Til sidst vil jeg sige tak til hele amtsstyrelsen, til sekretariaterne og vores sekretær Rainer Wittek for samarbejdet i det
forgangne år.
Fra amtsstyrelsen vil vi ønske alle medlemmer, venner og bekendte en glædelig
jul og et godt og velsignet 2014.
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800 små sprogforskere
Andrea Hansen-Noack, Mike Andresen og Claus Sax Hinrichs
Sørup og Flensborg

Efter et halvt års forberedelse med
mange møder i projektledelsesgruppen,
med inddragelse af 26 danske børnehaver og med en dvd-produktion til alle
børnehaver var Professor dr. ABC alias
Claus Sax Hinrichs meget spændt på
den store dag.

Tusind tak til SSF og Andrea HansenNoack fra Oksevejens Børnehave for
ideerne og professor-sangen til dette
projekt. Og tak til alle medvirkende pædagoger og børn.

I starten af maj måned lærte vi i børnehaven Professor dr. ABC at kende. Han
er en sjov sprogforsker med rød næse
og en hjelm på. En dag fik vi brev og en
dvd fra Professor dr. ABC, hvor han bad
os om at hjælpe ham, fordi han ville
vise verdens største CBA til årsmødet
i Flensborg. Børnene skreg af grin og
råbte tilbage til professoren, at det ikke
hedder CBA men ABC! Han havde også
tabt en masse bogstaver og håbede
nu på, at vi måske fandt dem i vores
børnehaver.
Og ja, vi fandt sandelig et »L« i børnehavens blomsterbed! Nu begyndte
børnehaven langsomt at forvandle sig.
Forældre og børn kom med ting, der
startede med forlyden »LLLL«, og de
blev hængt op i loftet. Der hang lus,
lineal, lommelygte, lange underbukser,
lastbiler, Lillifee, løver. Der lå lllll i llllluften i hele børnehaven!

Følgende daginstitutioner
medvirkede i projektet: Lyksborg
Bhv., Kielseng Bhv., Jaruplund Bhv.,
Oksevejens Bhv., Jørgensby Bhv., IngridHjemmet, Kobbermølle Bhv., Husby
Bhv., Duborg Bhv., Vesterallé Bhv.,
Bramstedlund Bhv., Harreslevmark
Bhv., Skovlund Bhv., Julie RamsingBhv., Fjordvejens Bhv., Hatlund Bhv.,
Skt. Hans-Bhv., Skovgades Bhv., Vuggestuen Mælkebøtten, Engelsby Bhv., Tarp
Bhv., Hanved Bhv., Harreslev Bhv., Store
Vi Bhv., Tarup Bhv. og Sørup Bhv..
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Børnene lavede deres egne professorkitler og hjelm; så de nu alle sammen
lignede små sprogforskere. Børnene
skrev i baberskum, lavede bogstavlege
i gymnastiktimen, modelerede »L«
med modellervoks, bagte lllllllagkage,
spiste lasagne og løgkage. »Se min
lllllllllange lllllllllastbil« (dreng på 5
år). »Det er et ”L” og det er i ”Marlon”«
(dreng på 3 år).
En dag, da vi skulle lave lasagne,
spurgte pædagogen førskolebørnene,
hvilken »LLLL« dessert, vi kunne få.
»Llllliter is«, svarede Albert på 6 år.
Børnene var meget optaget af emnet
og begejstret for leg og læring med
ABC i fire uger.

Oksevejens
Børnehave

Fotos: Sven Mikolajewicz

Og de kom! 800 store og små sprogforskere iført hvid kittel, hjelm, briller, røde
næser og forstørrelsesglas kom med det
største syngende alfabet nogensinde.
Professor dr. ABC kunne ikke tro sine
egne øjne, da børnene og pædagogerne
kom ind på årsmøde-festarealet. Aldrig
havde han set så mange kolleger på en
gang! Det var et stort show, imponerende og rørende!

Projektet »Professor dr. ABC« startede i
2005 på opfordring fra det dansk-tyske
kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig og er del af sprogkampagnen for regionen. Personerne
bag projektet er Anne-Mette Olsen fra
Regionskontoret og Dipl. Pæd. Claus
Sax Hinrichs.

Hvad har været det bedste med
Professor dr. ABC i børnehaven?

Hvad har været det bedste på
årsmødepladsen?
6-årig dreng: Das mit dem komischen Audi,
da wo er so reingerast ist. Einmal habe
ich mit Noah Chips gegessen und bei der
Band zugehört. Da habe ich sogar Meltem
gesehen.

6-årig pige: Der hvor vi løber ind. Og musikken. Og Professor dr. ABC. Det at kigge på
dr. ABC.

4-årig dreng: Mmhhhhhhh, die Band.

6-årig dreng: Jeg synes, der hvor vi synget
har, og hvordan hedder det? Auch das, wo
er mit diesem Ding rumgefahren ist, und die
Parade. Und weißt du, was ich witzig fand?
Die waren richtig verwirrt und wir mussten
richtig lange stehen.

5-årig dreng: Den komischen Auto. Alles
war schön.

5-årig pige: Blumen pflücken. Und einmal
sind wir in den Busch gefallen.

6-årig dreng: Også det med den Leinwand. (Vi har set filmen om Professor
dr. ABC med beamer på lærredet).
6-årig pige: Det var rigtig sjov da han
kom nærmere og nærmere. Og mere var
der ikke. (På filmen)
4-årig pige: Da haben wir uns verkleidet.
5-årig pige: Zu singen.
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Hilsen til jul
Preben Kortnum Mogensen
Amtsformand SSF Flensborg by

Når vi fra Flensborg by er meget glade
for at have mindretalsaktier(!) i Flensborg amts julehæfte har det flere grunde. Jeg vil kun nævne to.
For det første er det meget godt for de
af byens medlemmer, som får hæftet i
hænde, på denne måde at se og vide, at
der foregår et spændende arbejde uden
for Flensborg.
I sammenhæng hermed, men for mig
som byformand endnu vigtigere er det
for det andet, at dette flotte hæfte skal
udtrykke dyb taknemmelighed over for

vore bestyrelses- og andre tillidsfolk her
i Flensborg. Det må i manges øjne være
et utaknemmeligt arbejde, for ellers ville de jo stå i kø for at være med. Hvad
de ikke gør.
Desto vigtigere er det at få påpeget, at
det er selvfølgeligt og uundværligt for
os, der er med i det. Og at få sagt tak.
Bystyrelsen ønsker bestyrelseskolleger,
tillidsfolk, venner og medlemmer en
glædelig jul 2013 og et velsignet nyt år.

Medlemskab
Medlem hos SSF

til mor og far!

... fordi vi skal

for 20 € om åre

JULEGAVEIDÉ

være medlem

t. Meld dig ind

nu og få en dej

af SSF

lig velkomstg

ave.

Martin Nørgaard 100 år
Preben Kortnum Mogensen
Flensborg

Den 28. august ville Martin Nørgaard være fyldt 100 år.

Martin Nørgaard tiltrådte den 1. november 1942 og det blev indledningen
til en livslang gerning i Sydslesvig, fra
1951 til 1983 som præst i Flensborg
Nord og Kobbermølle/Nyhus. Det sidste ville han vist selv have med sin tid
som landpræst og fik det.
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Som landpræst cyklede Martin Nørgaard til Jaruplund, Lyksborg, Kobbermølle, Slesvig, Ladelund og Tønning
for at holde gudstjenester, og en eller
anden fandt på titlen »cykelpræst«.
Den kunne så udtrykke, hvor prægende
disse første år under krig og afsavn blev
for ham personligt og for hans omdømme, kun at sammenligne med årene lige
efter krigen, hvor arbejdet sprængte alle
rammer. Som landpræst for hele landsdelen udenfor Flensborg var Martin
Nørgaard involveret så at sige overalt
og blev »præsten« slet og ret for mange.
Da man med Martin Nørgaard som en
af de ledende organiserede det danske
kirkeliv efter krigen, og der efterhånden kom danske præster mange steder,
hørte det med, at Flensborg blev opdelt
i 4 sogne i 1948.

Pastor Martin Nørgaard,
fotograferet ved den tid,
da han i 1942, 29 år
gammel, blev ansat som
landpræst.

Arkivfotos

Han var 29 år gammel og ungkarl. Det
sidste skulle vise sig at være ret afgørende, da han søgte stilling som landpræst i
Sydslesvig i 1942, for midt i krigens tid
var det nu betydeligt nemmere at finde
en bolig til en ugift. Martin Nørgaard
var en af fire ansøgere og hans baggrund jo da også i orden efter menighedsrådets og førstepræstens mening:
Født ved Hovslund, opvokset i Hanved, hvor faderen bestyrede post- og
telegraffilialen, student fra Åbenrå, så
sprogene inkl. sønderjysk kunne han jo.

I Flensborg Nord blev »bypræsten«
ved Helligåndskirken fra 1945, Otto
Marius Warncke, den første sognepræst. Han tog initiativet til bygningen
af KFUM`s fritidshjem på Junkerhulvej, hvor en kirkesal blev festligt indviet
samme år. I 1951 søgte Warncke væk
og blev sognepræst på Fyn. Han var vel
simpelthen slidt op.
Dansk Kirke i Udlandet bad Martin
Nørgaard om at efterfølge ham. Det
skete den 1. oktober 1951. Samtidig lovede man ham snarest en hjælpepræst,
da arbejdsmængden med 12.000 sognebørn var overvættes. Således var der
i 1952, hvor hjælpepræsten, Christian
Overgaard, endnu ikke var ankommet,
i alt 210 konfirmander, 70 begravelser
osv. De store tal blev mindre, men ikke
meget i løbet af 50’erne.
Martin Nørgaard og hans kone fra
1945, Ingrid Nørgaard, boede i forvejen
med deres børn i sognet i en lejlighed på
Frederikshøj. Det var kun et stenkast
fra hendes barndomshjem i Frederiksdal, som siden blev dansk præstebolig
og nu snart holder op med at være det.
Menighedsrådsarbejde var der ikke meget af. Der gik 5 år uden møder, men
i 1957 havde Martin Nørgaard så flere
grunde til at indkalde. I Flensborg Nord
var det især ønsket om at få en egen kirke, men først i slutningen af 1962 skred
man endelig efter nogen søgen til købet
af en grund til kirkebyggeri. Det var i
Åbenrågade 25. Her stod en flot direktørvilla, som ægteparret Nørgaard flyttede ind i 1963. I sensommeren 1966
flyttede Nørgaards ud af villaen igen,
der blev nedrevet. Nedrivningen af det
bevaringsværdige hus, som man jo også
havde betalt for, havde flere været meget
betænkelige ved, men det passede ikke
ind i de byggeplaner, der nu kunne realiseres.
I januar 1964 var der nemlig blevet dannet en komite, der den 18. april udsendte en opfordring til at støtte bygningen
af en »mindekirke« i hundredåret for
1864, der skulle stå i Flensborg Nord.
Komiteen havde mange prominente
medlemmer, deriblandt skibsreder A. P.

Byggearbejdet til den nye kirke, november 1967.
Møller. Professor Kay Fisker udarbejdede vederlagsfrit udkast til kirken,
som blev sendt ud med opfordringen til
at støtte projektet.
Martin Nørgaard var medlem af komiteen og i foråret 1965 erklærede
A. P. Møller overfor ham at være villig
til betale byggeriet. Som dokumentation for behovet indsamlede man i maj
1965 underskrifter fra alle SSF-distrikter etc. i sognet. Byggeriet af kirken er
en lang og spændende historie, men lad
det her være nok at sige, at den blev indviet den 3. november 1968. At den ikke
kom til at hedde »Mindekirken« (for
1864), skyldtes Martin Nørgaard, der
foreslog Ansgar. Det blev navnet. To
år efter Ansgars indvielse blev Martin
Nørgaard ridder af Dannebrog, ganske givet ikke uden sammenhæng med
denne tredje skelsættende fase i hans
præsteliv.
Martin Nørgaard fik 15 år ved den nye
kirke, hvor hans eneste anke var, at kirkerummet var for stort i forhold til et
for lille menighedshus. Det var i al fald
for lille til sammenkomsten efter hans
afskedsgudstjeneste den 28. august
1983, som faldt sammen med hans
70-års-dag. Den fandt så sted i Idrætshallen. Ægteparret Nørgaard fik nogle
gode og aktive pensionistår i Flensborg
og Kollund.
Martin Nørgaard døde som knap 83årig den 30. juli 1996 og Ingrid fulgte
ham den 10. januar 2002. De er begravet på Møllekirkegården og hvert
år til påske, når gudstjenesten er forbi,

bringer hans efterfølger blomsterne fra
altret op til deres grav.

Martin og Ingrid i Kollund.
Der ranker sig mange anekdoter om
Martin Nørgaard, og mange af dem,
han mødte, har meget at fortælle. Det
gælder også mig selv. Jeg lærte Martin og
Ingrid at kende, da jeg efterfulgte deres
gode ven, Flemming Møller, som præst i
Ejdersted i 1987. Her først en mere indirekte fortælling. En dame ringede til
mig fra Jaruplund, fordi hun gerne ville
vide noget om Nørgaard i forbindelse
med et jubilæum. Hun fortalte, at sidste
gang hun selv havde talt med ham om
»gamle dage«, at han da havde sagt, at
han altid havde været bange for at miste
sin hukommelse og sin forstand. »Men
nu, da det er så vidt, synes jeg faktisk
ikke, at det er så slemt«. Hun syntes
det var tragisk, men jeg syntes det passede fint til Martin. Sit Fadervor kunne
han altid. Ved en begravelse, som han
ikke kunne sige nej til at tage, men nok
burde have sagt nej til, bad vi Fadervor,
hver gang Martin gik i stå. Det blev til
5 gange.
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Fra de tidlige år fortalte Martin Nørgaard selv i et radioprogram, at han engang
blev kommanderet hen til en tysk kollega, der eksaminerede ham i hebraisk.
Hvad kunne sådan en dansk præst være
andet end en landevejsrøver med stjålne
papirer. Der var denne tyske præst nu
kommet på afveje, for Martin Nørgaard
var en sprogbegavelse, og talte foruden
dansk og tysk også flydende græsk. Da
græske gæstearbejdere som nogen af de
første kom til Flensborg i 60’erne gav
han dem tyskundervisning. Desuden
underviste han i mange år i latin – og
kristendom – på Duborg-Skolen.
Et smukt digt

Martin Nørgaard, 1968.

Ved et møde på en lille nystiftet dansk
skole, men i en stuvende fyldt sal, blev
han noget uventet for ham selv, bedt om
at sige et par ord. Han valgte simpelthen
at sige Trosbekendelsen – og alle klappede. Da han noget forbavset spurgte
en af de tilstedeværende, hvorfor de dog
havde klappet, svarede hun: »Ich dachte

es sei so ein schönes Gedicht«. Det siger både noget om de tilstedeværendes
danskkundskaber – og Martin Nørgaards måde at sige Trosbekendelsen på.
Stempelglæde
Arkitektkontoret Heinrich i Flensborg
fik med den dengang helt unge arkitekt
Klaus Maas det daglige tilsyn med kirkebyggeriet. Klaus Maas blev med regelmæssige mellemrum hentet i en bil
i Flensborg og bragt til Sønderborg, så
han kunne flyve til København for at aflægge beretning for hr. Møller. Blandt de
ting han har fortalt, var, at da kirkesølvet blev leveret til Flensborg, ville toldvæsenet ikke udlevere det til ham. Han
måtte forelægge stemplet dokument –
så han gik rundt til alle , som han kunne
komme i tanker om, som havde et stempel (Nørgaard, provsten, kirkekontoret
m.v.). Da toldembedsmanden fik dette
– dansksprogede – dokument var han
dybt rørt. »Ein so formvollendet gestempeltes Dokument habe er selten
gesehen.« Læse papiret kunne han vel
ikke. Han prøvede nok heller ikke.

Martin Nørgaard med konfirmander i 1952.
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Arkivfotos

En landevejsrøver

Ny præst i Lyksborg menighed
Ruben Fønsbo
Lyksborg

I 1990’erne var min far præst i Egernsund, og fra førstesalen i hans præstebolig var der en betagende udsigt mod syd,
ud over Flensborg Fjord. Når jeg var på
besøg, stod jeg ofte ved vinduet og kiggede over mod kysten på den anden side,
og af og til spekulerede jeg på, hvad der
mon var derovre. Normalt er jeg meget
nysgerrig, men af en eller anden grund
faldt det mig aldrig ind at krydse grænsen og finde ud af det.
Kort efter årtusindskiftet begyndte jeg
at læse teologi på Århus Universitet.
På det tidspunkt var jeg lige fyldt 40 og
havde gennem de seneste 18 år arbejdet
i reklame- og kommunikationsbranchen som bl.a. tekstforfatter. Selvom jeg
langtfra var den ældste på min årgang
på universitetet, var jeg et stykke over
gennemsnitsalderen, og flere af mine
medstuderende undrede sig over, at jeg
forlod et spændende job til fordel for
teologistudiet. Mit svar var dengang, at
forskellen på at være i kommunikationsbranchen og i kirken, ikke var ret stor.
Den vigtigste fordel var, at jeg som præst
skulle kommunikere et budskab, som
jeg faktisk tror på.

Solen skinnede, byen summede af liv,
træerne langs gaderne var grønne, og
foran den lille kirke på bakketoppen
vajede Dannebrog. Lyksborg tog med
andre ord imod med hele sin charme.
Efter at have deltaget i gudstjenesten,
talt med flere af de andre kirkegængere
og præsten, og derefter slentret gennem
byen og drukket kaffe på torvet, var jeg
ikke i tvivl. Her var et potentielt sprud-

lende kirkeliv, her var muligheder og udfordringer, og her var en række opgaver
der lå langt ud over det sædvanlige for
et præsteembede. Og jeg var solgt på
stedet.
Først fire måneder senere blev embedet
slået op, og derefter fulgte processen
med samtaler, prøveprædiken og – efter at den sidste ansøger havde været til
samtale – den obligatoriske neglebidning, mens jeg ventede ved telefonen.
Og nu er jeg her. Jeg møder en gang
imellem kolleger fra nord for grænsen
eller fra andre danske kirker i udlandet, og det sker, at de kigger lidt medfølende på mig og siger »Nå, så du er
havnet i Sydslesvig. Det var da…« Så
gør jeg som regel sætningen færdig for
dem og siger: »Fantastisk. Det var da
fantastisk.« Det synes jeg nemlig, det er.
Jeg er ganske rigtigt her, men det er ikke
af nød. Det er ikke en sidste udvej; jeg
er her med fuldt overlæg, og det er jeg
umådeligt glad for at være.
Tidligere på sommeren gik jeg en tur
langs Flensborg Fjord. Da jeg kiggede
over mod kysten på den anden side, fik
jeg øje på ... min fars tidligere præstebolig i Egernsund, og det gik op for mig,
at jeg nu havde fået svar på spørgsmålet om, hvad der var på den anden side
af fjorden. Der er det privilegium, den
udfordring og den store glæde at være
præst i Lyksborg, og jeg glæder mig hver
dag over at være en del af både hverdagsog kirkelivet i Sydslesvig.

Fotos: Marike Hoop

Det kom til at tage 9½ år før jeg blev
færdig, og da den sidste eksamen var
overstået, dukkede den næste udfordring op. Hvor søger man hen...? I det
første halve års tid søgte jeg kun få embeder, for jeg havde gjort op med mig
selv, min alder taget i betragtning, at jeg
nok skulle prøve at ramme rigtigt i første forsøg.

I folkekirken er der den udmærkede
skik, at første gang man søger et embede
i et stift, aflægger man et besøg hos biskoppen, hilser på og præsenterer sig, og
da jeg på et tidspunkt stødte på et spændende embede i Sønderjylland, ringede
jeg til daværende biskop Niels Henrik
Arendt. Vi havde en lang og god snak,
og da samtalen lakkede mod enden, havde jeg så småt konkluderet at det sønderjyske embede og jeg nok ikke passede
til hinanden. Men pludselig kiggede biskoppen op og spurgte, nærmest som en
eftertanke ’Har du nogensinde overvejet
Sydslesvig?’ Det havde jeg ikke, måtte
jeg indrømme. Ganske vist var jeg klar
over, at Sydslesvig eksisterede; jeg er
født i Sønderborg, og min far var præst
i Egernsund, så området var ikke fremmed for mig. Men det var heller ikke
noget, jeg vidste meget om. Det kunne
jeg komme til, mente biskoppen, for der
ville blive flere embeder ledige; bl.a. et i
Lyksborg, og han kunne da anbefale, at
jeg tog dem med i mine overvejelser. Jeg
takkede for den venlige opfordring, og et
par uger senere, i sommeren 2012, satte
jeg kursen mod syd for at se mig om.
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Juleminder
Skovlund-Valsbøl Danske Skole
6. klasse med Karina Helledie Vandkrog i faget billedkunst

6. klasse på Skovlund-Valsbøl Danske skole fandt den indre nisse frem i sommervarmen, og skrev lidt af deres
tanker om julen ned, inden de afsluttede skolen i Skovlund, for at starte i Læk efter sommerferien.

Fotos: Karina Helledie Vandkrog
Baggrund: Colourbox.com

Sa man
tha

Jeg har nogle rare juleminder om dejligt mad
og rigtig gode gaver. Mine forældre overraskede
mig en jul, de gav mig en computer, som jeg slet
ikke havde ønsket mig, men jeg blev meget glad
for den. Det bedste ved julen er, når familien er
sammen og hygger med julespil. Når jeg bliver
voksen, så skal jeg holde jul med mine venner, vi
skal spise og spille spil. Hvis jeg mødte et menneske på gaden, som jeg ikke kendte, så ville jeg
give ham/hende blomster i julegave, fordi det er
en god og glædelig gave.
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Leon

Vi holder jul hvert år med hele familien, det kan
jeg rigtig godt lide. Et år fik jeg en koncertbillet
til Justin Bieber. Jeg blev så glad, at jeg næsten
græd af glæde.
Det bedste ved julen er ikke gaverne, men det er
det at være sammen med familie og venner. Når
jeg bliver voksen, skal vi holde julen, som da jeg
var lille. Med hele familien, og vi skal danse
om juletræet, fordi det er så hyggeligt. Jeg ønsker for andre, at julen bringer dem kærlighed,
og at alle har et hjem og en familie at være sammen
med. Hvis jeg skulle give en julegave til nogen, så ville jeg
give penge til WWF eller Unicef. Jeg synes, at de gør et
rigtig godt stykke arbejde for dyr og børn.

Sioban

Mit bedste juleminde er, at vi gik
i kirke juleaften. Det kunne jeg godt
lide. Så får man tid til at tænke
over, hvorfor vi holder jul. Bagefter
spiste vi pizza, så det var rigtig
hyggeligt. Jeg elsker, når min mor
laver fyldt kalkun, hun laver det
bedste brødfyld til kalkunen. Min
bedste julegave nogensinde er helt
klart min nye cykel og min boksesandsæk. Når jeg bliver voksen, skal
min jul være med kalkun, masser
af gaver og sammen med mange
venner. Hvis jeg skulle give et menneske, jeg ikke kender en julegave,
skulle det være en hund. Hunde er
så søde.

Nick

s
Jona

Jonas
C

.

Noel

Den jul, hvor jeg fik min X-box, var den bedste juleaften. Jeg blev meget glad for min
X-box. Så glad, at jeg helt glemte at være sammen med min familie i flere timer.
Så fik jeg spilleforbud og gik ud til min familie. Jeg holder meget af, at vi hygger
rigtig meget og spiser rigtig lækker mad. Det er hyggeligt at være sammen med
familien i julen. Når jeg bliver voksen, skal jeg lave jul for hele min familie. Hvis jeg
selv har fået børn, så vil jeg lave noget rigtig lækkert til dem at spise, de skal have
gaver, og jeg vil lave budding til dem. Hvis jeg skulle give et fremmet menneske en
gave, skulle det være en kæde med mit navn, så han eller hun kunne huske mig.

W.

Mit bedste juleminde handler om hele familien, der har pyntet juletræet, og bagefter
sidder vi alle og spiser risengrød. Det bedste ved julen er, at man er sammen med
familien, synge julesange, og at man får mange dejlige gaver, som man kan lege med
bagefter. Jeg ønskede mig rigtig meget en tablet (computer), jeg havde ønsket mig den
meget længe, og da jeg fik den, blev jeg rigtig rigtig glad. Jeg vil holde julen på sammen
måde, som jeg gør nu med min familie, når jeg bliver voksen. Jeg håber, vi kan blive
ved med at have den samme hyggelige jul som nu, og at vi kan blive ved med at bage
julesmåkager sammen. Hvis jeg skulle give en julegave til et menneske, jeg ikke kender,
så skulle det være “kærlighed”, fordi julen skal man fejre sammen med familie, og ikke
alene ude på gaden eller hjemme alene uden familie.

Hvis jeg mødte en fremmed på gaden, og han/hun
havde lyst, ville jeg tilbringe en dag sammen med
vedkommende og lave hyggelige juleting sammen.

Dawn

Jeg husker en jul, hvor jeg fik rigtig mange gaver. Det var en dejlig jul, fordi
jeg var sammen med min familie. Jeg holder meget af at være sammen
med min familie i julen. Jeg kan godt lide at pynte juletræet sammen
med min familie, jeg holder meget af gaverne, og at vi spiser og hygger
os sammen. Efter vi har spist, så går vi børn ovenpå, efter lidt tid
kommer mor og far og henter os, så skal vi pakke vores
julegaver op en efter en. Når jeg bliver voksen, skal der
ikke ændres meget i min måde at holde jul på. Den
skal være sådan, som den er nu, jeg holder meget af
vores jul.
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Flensborg amts julehefte i 50 år
Monika Jansen
Fhv. amtssekretær for SSF Flensborg amt

Nu er det den 50. udgave og det kan siges, at det har været en lang vej. Da jeg
har været med til at du første gang udkom i 1964 og siden har fulgt dig indtil 44. udgave, vil jeg nu give læseren et
indtryk af, hvad der skete i disse år.
I løbet af foråret 1964 kom daværende
amtssekretær Nis Petersen fra et sekretærmøde og nævnte, at daværende
generalsekretær Hans Ronald Jørgensen gerne så, at flere amter fulgte op
om en julehilsen til medlemmerne i det
respektive amt. Der var vist allerede på
det tidspunkt to amter, der udgav en julehilsen. Denne kontakt ud til alle medlemmer syntes H.R. Jørgensen var værd
at følge op, så alle Sydslesvigsk Forenings medlemmer fik en hilsen til jul.
Ideen blev så endevendt i amtsstyrelsen,
og her forelå så hefterne fra de to amter,
der var startet med at udgive en julehilsen til deres respektive medlemmer.
I Søren Hansen fra Lyksborg havde vi i
amtsstyrelsen en sagkyndig person, idet
han dengang var indehaver af firmaet
Nordrepro, der havde til huse i Duborggade i Flensborg. Han var fagmanden i
alt, der havde med trykning at gøre, og
den klare udmelding overfor amtsstyrelsen var, at det økonomisk nok ville
kunne bære, dog at vi i Flensborg amt
ikke, som ved de to andre foreliggende
hefter, skulle have et A5-format, men at
Flensborg amts julehefte skulle udkom-
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me i formatet A4 og skulle være et hefte
med en farvet forside. Det forslag blev
hurtigt besluttet, og så blev der talt om
indholdet. Her var det en enig amtsstyrelse, der fastlagde, at heftet ikke kun
skulle indeholde hilsener fra amtets respektive skoler og børnehaver. Nej, der
skulle være artikler i form af det forskellige foreningsliv fra dengang og nu. Det
var hensigten, at læseren skulle få lyst til
at opbevare heftet, der gav et indtryk af,
hvad der engang var sket i amtet og så
det nye, der kom til. Fundamentet var
dermed lagt, og der blev talt om de respektive artikler. Det var da soleklart, at
den første artikel skulle være en hilsen
fra amtsformanden! Desuden havde
H.E. Jonasson en ide om en artikel, og
Søren Hansen kunne også bidrage med
en erindring omkring en krigsjul. Flere
ideer kom så hen ad vejen.
Tovholder med at skaffe artiklerne
hjem til Sekretariatet var selvfølgelig
amtssekretæren. Men for 50 år siden
skete det tit, at artikler blev afleveret
håndskrevne. Så var det min opgave
som kontordame at renskrive artiklen
på skrivemaskine, så den kunne afleveres til sats. Redaktionsslut var ca. midt i
september. Satsen kom tilbage fra trykkeriet, og der skulle nu læses korrektur,
hvad der også blev min opgave. Korrekturfanerne kom tilbage i spaltebredde
og nu skulle alt – artikler og billeder –
monteres. Her var der atter hjælp at få

ved fagmanden Søren Hansen, der viste, hvordan en artikel skulle klippes og
billeder tilpasses i format. Dette fik Søren Hansen og Nis Petersen godt og vel
en arbejdsdag med at gå, for selvfølgelig
skulle der her også tages højde for det
samlede sideantal, der altid på grund af
papirformatet til trykmaskinen skulle
kunne gå op i 8, og de første julehefter
viser også et samlet sideantal på 24. Alt
dette havde en økonomisk baggrund,
vi kunne med denne fremgangsmåde
spare penge. For at juleheftet økonomisk kunne bæres, kom der også et tilskud fra Generalsekretariatet. Dog blev
distrikterne også delagtiggjort, idet der
pr. husholdning krævedes 0,50 DM. Så
kunne julehefterne, der på Sekretariatet
blev pakket i konvolutter, afhentes til
fordeling i distrikterne, og for at spare
på porto skulle julehefterne gerne foreligge til adventsfesterne, der typisk lå
omkring sidst i november hhv. starten
af december.
Det første julehefte forelå til passende
tidspunkt og med spænding afventede
vi på Sekretariatet, hvordan det blev
modtaget. Reaktionen fra distrikterne
var positiv, her var det især den farvede
forside og A4-formatet, man syntes
om. Fra pressen kom der ligeledes en
flot omtale! Dog måtte vi høre på en
lille malurt fra Generalsekretærens side,
som i mange år ikke kunne forliges med
formatet og prøvede på at overtale både

Fra året 1979 var det så min opgave
som amtssekretær at være primus motor for at juleheftet kunne udgives. Alt
var jo i faste rammer, og udvalget arbejdede fint med ideer til artikler. Og da
korrekturfanerne så kom fra trykkeriet
blev det atter Søren Hansen, der i mellemtiden var blevet til kollega, nemlig
bysekretær og var stoppet med sit eget
firma, der her vejledte mig i tilskæring
af artikler i spaltebredde og formatet af
billederne. For at have arbejdsro til denne opgave og kunne opfylde tidspresset
fra trykkeriet, så udgivelsen til sidst i
november var sikret, blev det til, at jeg
foretog sammensætningen af juleheftet
på vor Bededag, der dengang var en fridag i oktober måned. Dette arbejde var

Det blev efterhånden, som tiden gik,
til omfangsrige artikler og meget fine
farvebilleder. Alt skulle passes til og så
afleveres til trykning. Det var hver gang
med spænding vi på Sekretariatet så
det færdige produkt i møde! Og selvfølgelig skete der så en gang en fadæse!
Hefterne blev leveret fra trykkeriet, og
vi kiggede spændte på den fine farvede
forside og teksten. Så opdagede vi til
vor store rædsel, at årstallet var forkert!
– Trykkeriet blev kontaktet og afhentede alle hefter, og der blev i en fart
trykt en ny forside. To dage senere blev
juleheftet med det nu rigtige og aktuelle
årstal leveret og kunne så endnu rettidig nå ud til distrikterne. Det var i min
tid gudskelov et engangsforetagende.
I 2007 var jeg så med til at udgive det
sidste julehefte, idet jeg så sluttede mit
arbejdsliv. I tilbageblikket skal der her
lyde en virkelig stor tak til de udvalgsmedlemmer, der i min tid har været
med til at forme indholdet af Flensborg amts julehefte. Forberedelsen til
udgivelsen af juleheftet har altid været
alsidig og inspirerende, og udvalgsmedlemmerne var altid stolte af selv at skaffe artikler hjem til heftet. Forsidemotiverne vidner også om, at der var tale
om at repræsentere noget kunstnerisk,
og her var det i en del år Harry Jensen,
tidl. Lyksborg, der var initiativtager til
at få skaffet et billede fra forskellige
kunstnere igennem tiden. Desuden var
Harry Jensen også fotograf og mange
farvestrålende billeder i de forskellige
hefter, stillede han til rådighed.

I dette tilbageblik skal der lyde en stor
tak til julehefteudvalget, der stadig sørger for at juleheftet udkommer til medlemmerne, og siden 2011 er der også
sørget for, at Flensborg bys medlemmer
kan få heftet. Selvfølgelig er der med
tiden sket en forandring med heftets
udseende, men det kan siges, at det er
præget af tidsånden. Flensborg amts julehefte har dog stort set bevaret karakter, idet det stadig rummer tilbageblik
og informerer om nyt!
Ved denne 50. udgave vil jeg gerne ønske, at vort julehefte endnu vil kunne
udkomme i mange år fremover.

Arkivfoto

I de næste år viste det sig hurtigt, at der
med et lille udvalg på 3 personer plus
amtssekretæren var et større plenum
for at skaffe artikler. Af udvalgsmedlemmerne blev der fremsat forslag om
arbejdstitler og skribenter. Tit kontaktede udvalgsmedlemmer selv forfatterne til en artikel, og de var mere end
villige til at komme med en artikel og
også levere billeder hertil. Var der en
historisk artikel, fik vi ofte hjælp fra
Centralbibliotekets arkiv. Alt det lånte
materiale skulle vi selvfølgelig omgås
meget varsomt, da det skulle afleveres
igen efter benyttelsen.

altid spændende, og om det nu kunne
gå op med sideantallet. I tidens løb er
sidetallet så blevet forøget.

Som kontordame på Sekretariatet
for Flensborg amt er Monika Jansen med,
da Flensborg amts julehæfte udkommer
for første gang i 1964. I 1979 bliver Monika amtssekretær, senere amtskonsulent og er i alt med til at lave julehæftet
43 gange indtil sin pensionering i 2007.

Foto: Sven Mikolajewicz

amtsformand og amtssekretær til at
ændre på formatet til A5, for sådan var
de andre julehefter fra de andre amter,
og så kunne de samlet stå i bogreolen.
Dette argument kunne Flensborg amt
slet ikke godtage, og som det kan ses
udkommer juleheftets 50. udgave stadig i A4-format.
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Julia-Friederike Nierade »Einsicht auf Packpapier«
Foto: Christian Lucasen

Engel im Anflug
Julia-Friederike Nierade
Kalleby

Mine to børn taler i dag dansk helt uden besvær, men selvom jeg har
deltaget i flere kurser, lykkes det endnu ikke for mig selv at skrive kom‑
plicerede personlige og emotionelle tekster på dansk. Derfor er denne
artikel skrevet på tysk.
»Alljährlich in der dunklen
Jahreszeit stellt sich Weih‑
nachtsfieber ein. Ist das ein
Ausdruck elementarer Sehn‑
sucht nach Harmonie, Glück,
Licht und Wärme in der
dunklen, kalten Welt? Jeden‑
falls ist es ein Signal aus der
Tiefe der Seele. Gäbe es Weihnachten nicht, es müsste er‑
funden werden.« (Verfasser
unbekannt)
Es ist die Zeit, wo wir uns
trotz und neben dem allgegenwärtigen Konsumzwang
wieder an uralte Geschichten, Mythen und Bräuche
erinnern. Die Zeit in der wir
unsere Weihnachtsschachteln vom Dachboden herunter holen und entstauben,
um unsere Wohnräume zu
schmücken, mit Lichtern,
allerlei Tand und Schmuck,
ja auch mit Wichteln, Nisser
und Engeln. So als würden
wir uns in dieser dunkeln
Zeit dem unsichtbaren Teil
der Welt annähern wollen.
Und dazu gehört auch das
Phänomen der Engel.
Ja, hier ist er, der Engel mit
dem Sternenhimmelkleid!*
Ganz langsam und stille
hat er sich sichtbar gemacht
auf meinem Papier, um uns
durch die Vorweihnachtszeit zu begleiten. Wenn er
dann am Fenster oder über
der Stubenlampe schwebt,
ist er einfach da, zufrieden
und froh. In Momenten,
*Lav din egen engel på side 24-25.
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wenn wir nicht zu ihm
schauen, macht er die Augen
auf und guckt nach uns.
Weißt Du, wie Du merkst,
dass der Engel geschaut
hat? Du hältst inne, schließt die Augen, atmest aus
und... bist froh. Wenn Du
Glück hast und danach zum
Engel schaust... kannst Du
Ihn vielleicht noch blinzeln
sehen! Auch bei mir und
meiner Familie in Kalleby
wird er im Advent in der
Küche über unserem Tisch
schweben.
Ich bin Julia-Friederike Nierade, freischaffende Künst
lerin. Geboren bin ich in
Berlin, zur Schule gegangen in Meißen, wo ich auch
meine Lehre als Schneiderin
machte. Als Neunzehnjährige erlebte ich die Montagsdemonstrationen und wie
schließlich ein Staat vom

Julia-Friederike Nierade som
Snedronningen til Weltfrauentag 2011. Foto: Winfried
Lühr-Tanck

Mahlstrom der Geschichte
weggespült wurde.
Diskussionen im Hause
meiner politisch engagierten
Eltern, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Weltanschauungen und philosophischen, geistigen und
politischen
Perspektiven
prägten mich.
Nach dem Kunst-Studium
in Halle/Saale und fünf Jahren Theatertätigkeit in Bremen lebe ich heute seit zehn
Jahren mit meinem Mann
und zwei Kindern im ländlichen Angeln.
Meine Arbeit als Künstlerin
ist sehr vielseitig, ich gebe
Kurse, baue Kostüme für
unser Strassentheater »Live-on-street«, spiele auf Festivals im ganzen Land, male

und arbeite, wenn Zeit ist,
im Atelier, organisiere Ausstellungen und vieles mehr.
Mich begeistert das Verbindende, was Kunst und
Kultur zwischen Menschen
entstehen lassen kann. Ich
bezeichne mich gern als
Integrationshelferin... für
Integration von mehr Kreativität im Alltag und in der
Gesellschaft. Kreativität ist
kein Privileg von Künstlern,
sondern ein schöpferischer
Ausdruck jedes Menschen.

Ganz neu in unserem Repertoire sind die von mir
ent
wickelt, gestaltet und
gefertigten Figuren und
Kostüme für den WalkingAct »Die Beleuchter«.
Diese kommen unvermutet
aus der Nacht, bestaunen
die irdischen Passanten;
schauen in deren Gesichter,
die sie für einen Moment
mit ihren Laternen erhellen.
In den Lampen entdeckt seinerseits das Publikum kleine
Miniaturwelten der Nacht.

Meine Bilder

Meine Kinder

Meine Bilder sind für mich
eine Annäherung an das
Nicht-Sichtbare, an leise
Zwischentöne in und zwischen uns, nach Formen und
Mustern, nach Zeitlosigkeit.

Fragt ihr Euch, warum ich
hier in dieser Zeitung über
mich erzähle?

Sie entstehen in langen
Zeiträumen, oft über mehrere Jahre und in verschiedensten Größen. Auf dem
Foto ist die Arbeit »Einsicht
auf Packpapier« zu sehen.
Mein Theater
Seit vielen Jahren spielen wir
im Sommer Straßentheater.
Mit der Truppe »Live-onstreet«, sind wir seit 1999
auf verschiedenen Festen
und Events unterwegs.

Ein paar Jahre nach unserem Umzug wurde ich
durch unsere Nachbarn auf
die dänische Minderheit
aufmerksam. Ehrlich gesagt
fühlte ich mich anfänglich
noch recht fremd hier im
hohen Norden als »Ossi« ...
Doch gerade die dänischen
Weihnachtsbräuche wurden
mir schnell vertraut, überall
Nisser und Wichtel, das geheimnisvolle der Vorweihnachtszeit, was jeder noch aus
Kindertagen kennt, war hier
in der dänischen Kultur ganz
lebendig und wahrhaftig.

Den letzten Anstoß meine
Kinder dem dänischen Bildungssystem anzuvertrauen,
gab die Tatsache, dass es
hier keine frühe Selektion
in Leistungsstärken gibt,
dass Chancengleichheit, Ge
meinschaft und Förderung
der Kinder wirklich ernst
genommen werden. Mir
ganz subjektiv erscheint
es so, dass die Kinder hier
mehr Raum haben einfach
Kinder zu sein.
Ich wünsche Ihnen allen
nun besinnliche Momente
und Augenblicke in dieser
dunkelsten Jahreszeit und
mögen Sie Ihre ganz eigenen Erlebnisse haben mit
den Geheimnissen unseres
Daseins.

Læs mere på www.live-onstreet.de »Die Beleuchter«.
Fotos: Lukas Eylandt

Julia-Friederike Nierade »Geist-Reich«
Foto: Christian Lucasen
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Undervejs i Europa
			- store naturoplevelser
				 - altid på udkig efter fugle

Siggi Pfingsten
Flensborg

Morgenstemning ved tranernes danseplads
ved Hornborgasøen i Sverige

trane at slå med vingerne, den bøjer sig flere gange forover og
danser rundt om den første. Begge traner udstøder høje skrig,
springer omkring hinanden i groteske formationer.

Der er stille på dansepladsen, foran os ligger vidtstrakte enge
med vådområder. I morgenens første lysstråler driver tågen
hen over dansepladsen – en næsten mystisk stemning. Så
kommer de første traner svævende ind over dansepladsen.
Først ses de som silhuetter i det fjerne, senere ser man tranernes ånde som en fin tåge i den kolde luft.

Medens dette skuespil gentager sig, stiger parrets ophidselse.
Der bliver nu kortere og kortere mellem springene og piruetterne – det er, som om der ikke er plads nok til den aktive
dans, og pludselig løber hunnen væk, og hannen følger hurtigt
efter hende. Efter flere dobbeltskrig og hovedet langt bagover,
stopper de pludselig – og derefter i harmonisk parallel gang
spankulerer de rundt på dansepladsen. Parret har nu fundet
hinanden, og snart forlader de dansepladsen for at flyve til
yngleområdet.

De første traner lander. Der følger nu trup efter trup – deres
signalskrig fylder luften over os. Det sidste stykke svæver tranerne hen over dansepladsen, medens de udsøger sig en landingsplads. Under råben, skrigen, hoppen og springen finder
hver trane sin plads på engen. De spankulerer nu rundt og
finder føde. I løbet af en halv time er pladsen fyldt med ca.
15.000 traner.

Hvis man gerne vil opleve tranerne – kærlighedens fugle – ikke kun
deres dans, men også deres træk fra nord til syd, er det muligt på
følgende steder:
Ved Hornborgasøen i Sverige
På Øland i Sverige
I traneland i nærheden af Stralsund
I Diepholzer Mose syd for Bremen
I Rhin-/Havelluch nordvest for Berlin
Ved Lac du Der Chantecoq i Frankrig
Ved Laguna Gallocanta i Spanien
I Extremadura i Spanien
Og i vores område – i moserne lige nord og syd for grænsen
Joldelund Mose – Frøslev Mose og Kongens Mose
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Fotos: Siggi Pfingsten

Pludselig begynder et par at danse den specielle parringsdans. En græstot bliver kastet højt op i luften – bliver igen
fanget med næbbet – påny slynget op i luften og forfulgt med
et spring. Kort før græstotten rammer jorden bliver den med
foden sparket højt op i luften igen. Nu begynder en anden

Himlen bliver sort - naturens venner glæder sig
Fascination stæretræk

I tusindvis af stære trækker om foråret fra Middelhavet og
nordpå for at komme til deres yngleområder – og om efteråret
trækker de fra Nordeuropa og sydpå for at komme væk fra
kulden og ned til områder, hvor de kan finde føde. De flyver i
flokke med tusindvis af stære for at beskytte sig mod angreb
fra rovfugle. På den mere end 2000 km lange flyvetur sparer
de også energi ved at flyve i flok. De ligger i læ af hinanden
ligesom cykelrytterne. Kun i yngletiden lever stærene separat,
ellers lever de i flokke.
I grænselandet har vi nogle fantastiske områder til observation af stærene. Under deres træk gør de ophold i marskområderne. De har brug for hvile og for mad, så de bliver her i
en længere periode. Om dagen søger de føden i de ydre koge,
hvor de æder stankelbens- og gåsebillelarver i de fugtige græsområder. Ved solnedgang samles de i store flokke og kredser i
luften, og det giver nogle spændende flyveformationer.
Der kan være i hundredetusindvis af stære i sådanne flokke.
De drejer rundt og rundt på himlen, og dette giver nogle meget smukke formationer. Specielt ser det smukt ud, når himlen er rød i baggrunden. Efter en tid hører man summen fra
de store flokke, som sætter sig i tagrørerne. Da der på disse
årstider kan være koldt om natten, sidder de meget tæt i tagrørene. På den måde varmer de hinanden, og der kan være op
til 45 grader i midten af flokken.
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Verdensnaturarv - vadehavet
Den slesvig-holstenske Vestkyst – fugletræk over halligerne
Langt ude – vest for digerne – ligger der
et meget stort landområde, som vind og
vejr har formet igennem årtusinder.

om foråret og efteråret store flokke af
trækfugle f.eks. knortegæs og islandsk
ryle.

Storm og vand har sat deres præg på
kystområderne. Fire gange i døgnet skifter vandet retning. Vi har flod og ebbe.
I det område, vi i dag kalder Vadehavet,
var der i ældre tid marsk og moseområder. Vandstandsstigninger og storme
har ændret landet, således at vi i dag har
vaden med dens priler, øerne og halligerne.

Hele Vadehavet er et fantastisk spisekammer for fugle. Om sommeren har
halligerne gode ynglepladser for strandskader, rødben, terner, engpiber m.m.

Halligerne har ingen beskyttelse i form
af diger i modsætning til øerne, hvor
der er bygget diger. Halligerne har en
helt speciel landskabsform, da de ofte
ved storme bliver oversvømmet (Land
unter). Halligerne og deres natur er
helt unikke og findes ikke andre steder
i verden. Alle gårde og huse er bygget på
varfter.

Fotos: Siggi Pfingsten

Denne natur er ideel som raste- og yngleplads for mange fuglearter. Her raster
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På grund af de enestående landskabsformer og for at beskytte den fantastiske natur, der giver mulighed for et helt
unikt plante- og dyreliv, er området udnævnt til Nationalpark (1985) og Verdens Naturarv (2009 FN Unesco).
Det er specielt spændende at besøge
halligerne om foråret og efteråret, når
de store fugletræk finder sted. Det er et
fantastisk syn at observere i tusindvis af
knortegæs, eller at sidde stille på en varft
og opleve, hvordan enkelte gæs nærmer
sig, medens de går rundt og græsser.

Læs mere på:
www.rejserinaturen.com
www.naturerlebnisse.de
www.kranichzeit.de
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Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen.
Årets julemærker er tegnet af nuværende 4. - 5. klasse fra Skovlund-valsbøl danske Skole.

1 ark med 32 mærker

30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud anvendes
til Sydslesvigsk Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

Lav din egen engel
Julia-Friederike Nierade
Kalleby

Klip langs den stiplede linje omkring
både forside- og bagsidemotivet

Lim de to sider sammen

Træk tråd gennem det markerede hul

Lad englen svæve.
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Læs om Julia-Friederike Nierade på side 16-17.
Foto: Winfried Lühr-Tanck
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Slot Hoyerwort med
Haubarg i baggrunden. En Haubarg er en
særlig gårdtype, der kun
findes på Ejdersted. Det
mægtige pyramideformede tag er konstrueret
omkring en høj firkant af
enorme stolper. Tidligere
lå der flere hundrede
af den slags gårde på
Ejdersted, nu er der
omkring 45 tilbage, som
vidner om tidligere rige
tider for landbruget på
halvøen.

Tekst: Marike Hoop / Foto: Herrenhaus Hoyerswort / Baggrund: Colourbox.com

»Slot Hoyerswort – et besøg værd«

26

Herregården Hoyerswort på Ejdersted,
kaldt for »Schloss Hoyerswort«, har
altid været omgærdet af mystik. Det
meste af året ligger den godt skjult bag
store træer og vandgrave, kun om vinteren kan man se lidt til bygningerne nede
fra vejen. Den ene del af bygningen er
en renæssancebygning i to etager med
et ottekantet trappetårn bygget i 15911594 af den danske staller Casper
Hoyer. Ved siden af ligger som staldbygning en traditionel haubarg flyttet
hertil omkring 1700.
Familien Hamkens, der ejede stedet
1771 til 2011, åbnede det kun i begrænset omfang for publikum. Som barn var
jeg dog en enkelt gang sammen med
min far på besøg på slottet. Min fars
oldefar havde været huslærer på Hoyerswort, så på en måde hørte vi i et barns
univers jo nærmest hjemme der.
Det der dog især interesserede mig var
at se blodpletten. I skolen havde vi hørt
sagnet om Hoyerswort, så det løb koldt
ned af ryggen på os. Det handler om en
ung pige, der udfordrer djævlen til dans,
og på et bryllup danser med en fremmed mand, som viser sig at være selveste djævlen. Der fortælles, at de dansede
hele natten uden stop, indtil hun spyt-

tede blod og døde. Sagnet er tilknyttet
den historiske Margaretha Hans som
døde den 25. december 1614. Hendes
gravsten står foran en anden haubarg,
Leutnantshof i Uelvesbüll.
Jeg fik set blodpletten, og også i dag kan
man se den på væggen oppe på 1. sal i
herregården. 400 år er lang tid for en
blodplet at holde sig frisk i, men forsøg
på at male den over skulle være mislykkedes.

vinhandel med egen æblevin. Desuden
afholdes der forskellige foredrag, udstillinger og koncerter.
Husherren viser på aftalte tidspunkter
rundt udklædt som Casper Hoyer og
fortæller om stedets historie. Der er
også indrettet ferielejligheder på herregården opkaldt efter stedets tidligere
beboere, hvis man gerne vil møde fortidens ånder eller bare nyde nogle feriedage på Ejdersted.

Hoyerswort har en lang og spændende
historie, bl.a. boede Frederik IV her, da
Tønning blev belejret under den Store
Nordiske Krig i 1713, og fredsforhandlingerne blev ført på slottet.

Det er virkelig en begivenhed for Ejdersted og for hele landsdelene, at Hoyerswort nu er åbnet for publikum, og et
besøg kan varmt anbefales.

I 2011 blev herregården købt af keramiker Alfred Jordy, som har åbnet
Hoyerswort for publikum. I slottet er
der nu en cafe, hvor der servers lækkert
hjemmebag, endda med tilbud for allergikere, idet der også er gluten- og lactosefri bagværk. Er vejret godt, kan man
sidde ude og nyde synet af bygningerne
og de store træer.

Åbnet tirsdag til søndag kl. 11-18. Rundvisning kun ved tilmelding alt efter sæson
onsdag og lørdag. Henvendelse til Alfred
Jordy på telefon +49 (0) 4864 2039838.
Mellem 6. januar og 21. februar er huset
kun åbent i weekenderne.

Herregården rummer desuden et museum med udvalgte emner over Ejdersteds historie, et keramikværksted og en

I år afholdes julemarked lørdag og søndag første og anden advent. Den 21.
december afholdes et vinter- og julearrangement med årstidens specialiteter.
Nærmere på www.hoyerswort.de eller via
det ovennævnte telefonnummer.

fra: Jesper Theilgaard »50 vejrvarsler der (måske) virker Gyldendal 2005)«
Betegnelsen »bred sne« indgår ikke rigtig i normalsproget i dag, men der er alligevel en fin logik
i ordene. Bred sne er de store, flotte, sammenhængende snefnug, som dannes, når temperaturen
nærmer sig frysepunktet. Børn og andre sneelskere vil kalde bred sne for det ultimative snefald, fordi
det er så flot. Desværre er det sandt, at tøvejret er lige om hjørnet.

»Bred sne varsler tø«
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Et udbredt snefald skyldes sædvanligvis tilstedeværelsen af et frontsystem i nærheden, hvor Danmark
ligger i den kolde ende. Snefaldet er ofte begyndt med små snefnug – frostsne, der som bekendt
ikke kan bruges til at bygge snemænd af. I mange tilfælde skyldes et sådant udbredt snefald, at en
varmfront er på vej, dvs. varm luft forsøger at trænge den kolde frostluft bort. Temperaturen vil derfor
langsomt stige, og når den nærmer sig frysepunktet, vil de små snefnug begynde at smelte i overfladen. Når de så støder sammen med hinanden, kommer den smeltede sne på ny. På den måde limes
de små snefnug efterhånden sammen til større og større fnug af tøsne.

Meteorologen Jesper Theilgaard fra DR1 i Harreslev, september 2013.

Bogfotografi: Sven Mikolajewicz / Foto halsåg og foredrag: Marike Hoop

Uddrag af J.G. Kohl: Die Marschen
und Inseln Schleswig-Holsteins (1864)
Hoyersworth er det eneste adelsgods
i hele marsken, og det dukker først op
i mine omstrejfende spekulationer.
I de gamle frisiske kommuner var
frihed og lighed de højeste goder, og
fremkomsten af en privilegeret stand
blev derfor heller ikke tolereret.
På det ene hjørne hænger en lang
kæde forsynet med et halsåg af jern,
som tegn på ejerens politi- og domsmyndighed i et område på 1000

skridts længde og samme bredde.
Området ligger rundt om slottet og
er ikke andet end en græsgang.
Man har fortalt mig, at gabestokken og halsåget førhen stod midt på
gårdspladsen ved bygningen, men at
den for kort tid siden er blevet sat lidt
til side. Godset er godt nok placeret i
Ejdersted, men så at sige kun fysisk,
for åndeligt, og her mener jeg i forhold til retfærdighed hører det ikke
hjemme i dette landskab. Og det har
således egentlig mere tilknytning til
de adelige godser i Angel.

Pust ballonen op og fyld den med vand ved at
sætte den over vandhanen. Ønsker du en farvet lampe,
putter du nogle dråber levnedsmiddelfarve i ballonen.
Den skal nu stå enten ude i frostvejr eller i fryseren i ca.
24-36 timer. Husk at sætte den i skyggen, når den står ude
om dagen. Stil den i en skål, hvis du ønsker en rund lygte,
da den ellers bliver flad. Når den er frosset, sprænger du
ballonen og slår forsigtigt hul på iskuglen, så vandet fra
midten kan hældes ud. Med varmt vand fra hanen kan du
lave kanten rund. Sæt et stearinlys, ikke fyrfads, i lygten
og lad den stå ude og skabe stemning.

Isly gter

Idé og billede:
Hanne Kristensen
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Det Sønderjyske Kaffebord på Oldemorstoft
Mads Mikkel Tørsleff
Museumsinspektør · Oldemorstoft, Bov

Hvert år i påsken kommer gæster fra nær og fjern til landbrugsmuseet Oldemorstoft i Padborg,
for at opleve egnens traditionsrige bagværk og det helt store Sønderjyske Kaffebord.

Når det sønderjyske kaffebord er noget helt specielt – set i forhold til den
ellers rige tradition for at drikke kaffe
og spise sødt brød, som er udbredt i
hele Danmark – hænger det nært sammen med nationalitetskampen i det
gamle hertugdømme Slesvig. Kaffe blev
først en almindelig drik fra midten af
1800-tallet, ligesom de færreste havde
støbejernskomfurer og ovne før dette
tidspunkt og derfor ikke lavede meget
hjemmebag.
Men da Sønderjylland kom under
Preussisk styre efter 1864, forstærkedes også spændingerne mellem de to
befolkningsgrupper. De tyske myndigheder var utilbøjelige til at give danske
beværtninger spiritusbevilling, og derfor måtte man samles i egne huse og
efterhånden i danske forsamlingshuse.
Her holdtes danske møder, og der blev
serveret kaffe og kage, som deltagerne
selv medbragte. På denne måde opstod
der konkurrence mellem kvinderne i de
danske samfund om, hvem der kunne

28

bage de lækreste kager. Det er også
herfra den for andre danskere lidt sære
tradition om, at man tager en af hver
kage og på den måde fylder sin tallerken godt op, stammer fra; kagerne blev
sendt rundt, og man måtte forsyne sig,
hver gang et nyt fad kom forbi.

Det ukendte kaffebord
Med tanke på den store indsats, som
kræves for at tilberede et komplet sønderjysk kaffebord, er det måske ikke så
underligt, at de fleste godt nok har hørt
om det, mens væsentligt færre egentlig

Fotos: Landbrugsmuseet Oldemorstoft

Kaffebordets historie

selv har oplevet det. »Jo, det sønderjyske kaffebord kender vi skam godt!«,
vil man ofte høre sønderjyder sige. Og
mange vil da også kunne nikke genkendende til enkelte af de forskellige slags
kager, som man sætter i forbindelse
med det, men især blandt de lidt yngre
sønderjyder, er det de færreste, som selv
har deltaget i et rigtigt kaffebord.
Oldemorstoft holder traditionen i
live
For at sikre, at traditionen lever videre,
og for at også de yngre kan opleve det,
holder landbrugsmuseet Oldemorstoft
i Padborg hvert år i påsken sønderjysk
kaffebord. Dette er blevet noget af et
tilløbsstykke, og i 2013 oplevede vi atter
en god fremgang i antallet af besøgende.
Især var vi glade for at kunne byde velkommen til endnu flere gæster fra Danmark og den store verden, som var rejst
den lange vej til Padborg, for at opleve
begivenheden.

Kirstens Kaffebord
Uden Kirsten, intet kaffebord på Oldemorstoft. Så enkelt kan det vist siges.
Selvom arrangementet i påsken er en
stor fælles opgave for museets ansatte,
så er det køkkenmedarbejder Kirsten
Messina, der trækker det store læs. I
månederne op til påske står køkkenet
på den anden ende, når der skal jongleres med ikke mindre end 27 forskellige
slags kageopskrifter, og der er op imod
800 munde at mætte. Det er en stor opgave, og der må hentes ekstra hjælp ind,
for at nå det hele. Kaffebrygningen står
museets håndværker og blæksprutte
Frits for.

Siegfrieds kvaler – ikke på Oldemorstoft
Den tyske forfatter Siegfried Lenz, der
er fast feriegæst i Danmark, skrev i en
klumme, som Politiken i 1982 oversatte
til dansk, at han som regel oplever problemer med at gå hjem efter et sønderjysk kaffebord. I Tyskland er man åbenbart ikke vant til at tage fra fadet hver
gang det kommer rundt – og man ser
det kanske heller ikke som en fornærmelse, at gæsten finder på at takke nej
– så for Lenz og hans kone er det sønderjyske kaffebord åbenbart en prøvelse
af de helt store.
På Oldemorstoft ser vi helst, at vores
gæster, danske som tyske, kan gå – eller
køre – hjem, når arrangementet er overstået. Derfor er vores kaffebord indrettet efter tag-selv-princippet – og der
er ikke nogen – ikke ret mange i hvert
fald – som holder øje med, hvor mange
gange den enkelte gæst forsyner sig.

Dette skyldtes formodentlig også en
flot opsat artikel i ugebladet Familie
Journalen, den 25. marts i år – blot tre
dage inden begivenheden. Over to sider
og med flotte billeder, fik kaffebordet
på Oldemorstoft den bedste reklame, vi
kunne ønske os.

I skal være så hjerteligt velkomne!

Opskrifter af Inge Marie Hansen, Sydtønder

Brødtort
9 æggeblommer
150 g sukker
100 g malede mandler
150 g revet rugbrød
9 æggehvider piskes og løftes under dejen

Einfache Knepkuchen
1 pund smør
1 æg
1 kop fløde
½ tsk. hjortetaksalt
¼ pund sukker
1 pund mel

Bages ved 200 grader i 20 minutter.
Flækkes i to dele og serveres med flødeskum
indimellem og ovenpå.

Dejen rulles ud og skæres ud i firkanter, pensles med æg.
Bages alt efter ovn ved 180-200 grader i ca. 10 minutter.
Smager godt, og der er ikke så meget sukker.
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Striffkache eller
stribetærte

Stribetærte
Bunde
5 æg
r
150 g lys rørsukke
75 g hvedemel
75 g kartoffelmel
er
1½ tsk. bagepulv
i 8-10 minutter
stive.
Pisk æggehviderne
hver sin skål.
erne en
er og hvider i
derefter blomm
Del æg i blomm
sigrør rundt. Tilsæt
el blandes og
sukkeret i og
elmel og hvedem
Strø forsigtigt
at gøre
der piskes. Kartoff
koldt vand for
ad gangen, mens
Tilsæt evt. 1 spsk.
bunde
elige lagkage
med bagepulver.
tes i sammen
svarer til 3 almind
Smør
lind. Portionen
kkes af de fleste.
dejen lidt mere
Det sidste foretræ
i.
bunde.
tynde
dejen ikke hænger
eller 6 ganske
med sukker, så
smør og drys
formene med

Bages ved 200°

Bunde
5 æg
150 g lys rørsukker
75 g hvedemel
75 g kartoffelmel
1½ tsk. bagepulver

Pynt
100 g flormelis
Friske ribs
lag. Overimellem hvert
n med ribsgelé
for glasur
lægges samme
ovenpå. I stedet
De seks bunde
med friske ribs
ribs.
flormelisglasur
trækkes med
og pynte med
flormelis på kagen
kan man sigte
var langrter, fordi den
eligste barseltæ
Den kunne holde
en af de almind
med flødeskum.
Stribetærte var
tærter
at ventil
til 1940’erne,
modsætning
tidsholdbar i
Det var skik frem
one kunne
i en kølig kælder.
aver. En barselsk
sig i 8-10 dage
hurr som barselsg
sendte lagkage
r og måtte derfor
ner og naboer
ejer af 10-12 lagkage kun var lagkager
ge
lykkeli
den
entet
pludselig være
e, hvor traktem
velsmabarselskaffegild
, men også et
holdbar
tigt invitere til
kun
ikke
r med fløde.
Stribetærten er
og småkager.
traditionelle lagkage
alternativ til de
gende og friskt

Fyld
600-800 g ribsgelé

151
e

Sønderjyske kaffebord

150

and

Smag på Sønderjyll

Bages ved 200° i 8-10 minutter
Del æg i blommer og hvider i hver sin skål. Pisk æggehviderne stive. Strø forsigtigt sukkeret
i og rør rundt. Tilsæt derefter blommerne en ad gangen, mens der piskes. Kartoffelmel og
hvedemel blandes og sigtes i sammen med bagepulver. Tilsæt evt. 1 spsk. koldt vand for at
gøre dejen lidt mere lind. Portionen svarer til 3 almindelige lagkagebunde eller 6 ganske
tynde bunde. Det sidste foretrækkes af de fleste. Smør formene med smør og drys med sukker, så dejen ikke hænger i.
Fyld
600-800 g ribsgelé
100 g flormelis
Friske ribs
De seks bunde lægges sammen med ribsgelé imellem hvert lag. Overtrækkes med flormelisglasur med friske ribs ovenpå. I stedet for glasur kan man sigte flormelis på kagen og pynte
med ribs.

Stribetærte var en af de almindeligste
barseltærter, fordi den var langtidsholdbar i modsætning til tærter med flødeskum. Den kunne holde sig i 8-10 dage
i en kølig kælder. Det var skik frem til
1940’erne, at venner og naboer sendte
lagkager som barselsgaver. En barselskone kunne pludselig være den lykke-

lige ejer af 10-12 lagkager og måtte derfor hurtigt invitere til barselskaffegilde,
hvor traktementet kun var lagkager og
småkager. Stribetærten er ikke kun
holdbar, men også et velsmagende og
friskt alternativ til de traditionelle lagkager med fløde.

Er du interesseret i at læse mere og få flere opskrifter, så er følgende bøger udgivet af Museum Sønderjylland og kan bl.a. købes på Oldemorstoft i Padborg.:
Inge Adriansens, »Det Sønderjyske Kaffebord – et tredje sakramente«, som mestendels indeholder
opskrifter, og »De glemte kager«, af forfatterne Karen M. Michelsen, Lene Bilde Freisig og Birthe
Merete Jessen.
Begge bøger kan også købes i tysksprogede udgaver.
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Foto: Sven Mikolajewicz

Opskrift fra bogen »Smag på Sønderjylland (Gyldendal 2012)«
af Inge Adriansen

Den Danske Ordbog, DDO,
ist ein Wörterbuch der modernen dänischen Sprache.
Es ist korpusbasiert, das
heißt, dass es auf der Grundlage einer umfangreichen
Sammlung authentischer
dänischer Texte erarbeitet
wurde. Es gibt u.a. Auskunft
über Rechtschreibung, Beugung, Wortherkunft, Wortbedeutung sowie Aussprache
der dänischen Wörter. Das
Wörterbuch wird laufend
aktualisiert und richtet sich
an alle mit Interesse an der
dänischen Sprache, vom
Anfänger bis zum Experten.
Es ist im Internet frei
zugänglich unter ordnet.
dk oder als kostenlose App
für Smartphones erhältlich.
Näheres hierzu unter
ordnet.dk/ddo/app.

Juleord i Den Danske Ordbog
Jørg Asmussen
Harreslev

Julen er en stor begivenhed. I hvert fald,
hvis man slår op i Den Danske Ordbog
på ordnet.dk. Således indgår ordet jul i
over 130 opslagsord. Det er over dobbelt så mange som både nytår, påske og
pinse har tilsammen.
Maden fylder meget i juletiden. Til julefest, julefrokost og julekomsammener
er julebordet dækket med både juledug,
juleand, julebag, julegodter, julegrød,
juleknas og julesul, måske også juleplatter – hvis man da ikke foretrækker at
hænge dem op på væggen. Og julesalat
er også en mulighed, omend måske ikke
særlig julet. Julemaden skylles gerne
ned med julebryg eller julegløgg. Det
bliver man så i godt julehumør af, så
man kan jule videre med juleklip, julehjerter, julestads og julepynt i julefarver.
Til juleglæden hører både julehilsener
som glædelig jul og god jul, håbet om en
hvid jul, julegaver, julehandel og juletilbud, mens man hurtigt kan blive træt af

juleindkøb og juletravlhed. Så må man
håbe, at det ikke er en arbejdsgiverjul,
og at juleferien varer længe. Juleaftensdag har mange den juletradition at tage
til julegudstjeneste, hvor man kan høre
både juleprædiken og juleevangeliet og
synge julesalmer. Juleaften tændes juletræ og julelys. Og juledag fortsætter
julehyggen så.
Og måske enkelte juletravle ikke rigtigt
julehygger sig i dette juleræs og ønsker
sig at være juleløse. Men blot de ikke
bærer julen ud, er lyseslukkere og ødelægger julelegen for de andre, hører vist
også dette med til juleriet.
Julen har mange ord og udtryk, kun
knap halvdelen af dem, som kan slås op
i Den Danske Ordbog, er kommet med
her. Mange af disse ord er velkendte, få
måske mindre kendte. Men det danske
sprog er meget andet end juleord, det
har mange flere ord og vendinger. Cirka
100.000 af dem er beskrevet og forklaret i Den Danske Ordbog, som er den
største og mest aktuelle ordbog over
moderne dansk.
Den Danske Ordbog er frit tilgængelig
for alle og enhver under ordnet.dk – et
websted, hvor man ud over Den Danske Ordbog, også finder Ordbog over
det danske Sprog (ODS), som beskriver dansk i perioden 1700-1950. ODS
er den hidtil største danske ordbog, og
den var oprindelig trykt i 28 bind. Men
det er en ældre ordbog og dækker derfor lidt ældre sprogbrug.
Den Danske Ordbog (DDO) derimod
dækker moderne dansk fra ca. 1950 til i
dag. Den var oprindelig også trykt som
et bogværk i seks bind. Den opdateres
løbende, men udgives i dag kun på nettet og som app til smartphones. Ordbogen giver besked om ordenes stavning
og bøjning og kan derfor bruges som

retskrivningsordbog. Der er også udtaleoplysninger for de fleste ord, både i
form af lydskrift og som indtalt lyd, så
man kan høre en standardudtale af ordene. Endvidere er der oplysninger om
ordenes oprindelse, betydning og brug.
Især oplysningerne om ordenes brug
kan være særdeles nyttige: Her kan brugeren af ordbogen se, hvordan ordene
typisk anvendes og hvilke faste udtryk,
de indgår i – illustreret ved eksempler
fra moderne tekster.
Den Danske Ordbog er udarbejdet på
baggrund af et stort tekstkorpus. Det
er en kæmpestor samling af mange forskellige slags autentiske tekster, bl.a.
fra aviser, blade, bøger, blogs, breve,
referater og interviews. Ved hjælp af et
korpus kan man lave statistiske undersøgelser af et ords udbredelse og brug.
Brugen af et korpus sikrer, at ordbogen
i vid udstrækning afspejler sproget, sådan som det rent faktisk tales og skrives af sprogbrugerne. På ordnet.dk kan
brugerne også selv søge i dele af det
tekstkorpus, KorpusDK, som danner
grundlaget for ordbogen.
Både den gamle ODS og den moderne
DDO er udgivet af Det Danske Sprogog Litteraturselskab, DSL, som også
driver webstedet ordnet.dk og KorpusDK. DSL, som blev stiftet i 1911,
dokumenterer dansk sprog og udgiver
dansk litteratur fra de ældste tider til i
dag – i bogform og på nettet.
Jørg Asmussen er cand.mag. i tysk og datalogi og seniorredaktør ved Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab i København,
hvor han har været ansat siden 1993. Her
beskæftiger han sig især med opbygningen og udnyttelsen af tekstkorpora, store
tekstsamlinger, som danner grundlaget
for ordbøger. Han bor nu – efter mange
år igen – i Harreslev.
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Jul i København med sydslesvigere og
dukketeater
Kirsten Rykind-Eriksen
Formand for Grænseforeningen, Vejle Vesteregn

I 1942, nogle uger efter, at jeg var født,
flyttede mine forældre til København
fra Jylland for at oprette Københavns
Folkehøjskole. Den fik til huse i en
stor patriciervilla med adressen Dalgas
Boulevard 48 på Frederiksberg. Indtil
november, hvor vinterskolen startede,
havde de travlt med at få indrettet huset
til højskole. I den høje kælder og på loftet indrettedes elevværelser, så der henholdsvis var plads til 15 karle i kælderen
og 15 piger på loftet. I det store køkken
med brændekomfur og anretterværelse,
hvor opvasken foregik, regerede min
mor med hjælp af tre piger, hvoraf den
ene var kokkepige.

Privatfotos

Mor og far, Sigrid og Frede Bording,
kom begge fra stærke grundtvigske hjem. Mor var højskoleuddannet. Udover at have været på Salling
Ungdomsskole og Jebjerg væveskole
var hun gymnastik- og folkedanseruddannet på Ollerup Gymnastikhøjskole. Desuden var hun en vinter på
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han en drøm om at oprette en højskole
i København for at få københavnere på
højskole, hvor de samtidig mødte unge
fra landbefolkningen. Både by- og landboelever skulle bo på skolen. Byeleverne
beholdt deres arbejde i København,
derfor var der skole for landboeleverne
om formiddagen og for alle elever om
aftenen. Højskolen kom godt i gang,
men i foråret 1945 startede de også en
lille friskole. Den voksede støt og blev til
Bordings Friskole. Højskolen lukkede
de i 1955. Friskolen tog al deres tid.

Kirsten Rykind-Eriksen, 2009.

Askov Højskole og lærte broderi på et
kursus, afholdt af Selskabet til Håndarbejdets Fremme. Hun underviste i gymnastik, men især i håndarbejde. Far kom
fra Ry Højskole og var cand.mag. i biologi og geografi. Fra sine studieår havde

Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg, ca. 1950.

Mine forældre var, ligesom mange andre højskolefolk, meget optaget af Sønderjyllands og Sydslesvigs historie og
skæbne. Drømmen om at få Sydslesvig
tilbage til Danmark efter 1945 var stor,
og far tog på foredragsrejser for at agitere for sagen. I tre vintre 1946-1949
havde vi en del sydslesvigere som elever
på Københavns Folkehøjskole. Jeg tror
ikke, de betalte så meget for opholdet
– de havde ingen penge, og blev hos os
julen over. Vi børn havde megen fornøjelse af dem, særlig i julen 1946, da ni
sydslesvigere blev hos os og i julen 1947.
Juleforberedelserne begyndte sent i mit
barndomshjem. Juleafslutningen med
eleverne skulle først overstås, før der
blev tid til familiens egne forberedelser.
De foregik først de sidste to dage inden
jul. Bagning af småkager og fremstilling
af konfekt skete dog altid den sidste
søndag før jul. Da hjalp vi mor og pigerne i køkkenet. Vi bagte kun tre slags
småkager: brunkager, jødekager og pebernødder. Konfekten var en blandet
fornøjelse. Råmaterialerne var ikke så
gode. Det var ikke muligt før end hen i
1950’erne at få den ægte marcipanmasse. Den konfektmasse, mor købte, æltede vi godt op med flormelis for at få så
mange stykker konfekt som muligt med

det resultat, at konfektstykkerne hurtigt
blev tørre. Overtrækschokoladen var
heller ikke den bedste. Når vi arbejdede
med vandbad, måtte vi passe på ikke at
dryppe vand i chokoladeerstatningen,
for så blev den helt ubrugelig.
Den 23. december ryddede vi op, gjorde
rent og inddrog skolestuen på Dalgas
Boulevard i vore private stuer ved hjælp
af en stor skydedør. Det var rigtig hyggeligt, og juletræet stod i skolestuen.
Det hjalp vi børn far med at pynte den
24. december. I spisesalen, eller måske
rettere stuen, satte vi bordene sammen
til et stort i midten, som alle sad uden
om. Den hvide juledug blev lagt på,
og mor lagde sin hvide juleløber i hør,
broderet i farvede korssting med nisser
og grantræer på midten. Herpå sattes
den store syvarmede messingstage. Vi
dækkede julebord med vores eget service, kongeligt porcelæn med grønne
blomster, sølvtøj og glas, i modsætning
til højskole-hverdagens hvide jernporcelæn og rustfrit bestik. Det var uendeligt festligt, når vi samledes juleaften
til middagen med stearinlysene tændt
i den syvarmede stage og julelys i små
stjernestager. Vi sang »Det kimer nu
til julefest« af Grundtvig og denne ene
gang om året bad far den gamle bordbøn, som hans mor altid gjorde på Ry
Højskole. Herefter gik vi i gang med risengrøden og andestegen.

Tre håndmalede juleengle fra Aluminia, Den kgl. Porcelænsfabriks fajanceafdeling. Købt i
1930’erne.

Mine morforældre kom til juleaften. De
boede lidt uden for Roskilde i Osted
ved Lejre. Morfar, Valdemar Hansen,
var mejeriejer. Han havde altid god ost
med, foruden egne æg og høns. Han
sørgede også for ænder eller gæs til julemiddagen. Rundt om de sammensatte
spiseborde sad foruden mor og far, vi
fire søskende, vores morforældre og i
de nævnte år også sydslesvigerne foruden mindst en af køkkenpigerne. Det
var hyggeligt at være så mange. Første
juledag kom min farbror og tante, der

Københavns Folkehøjskole, Dalgas Boulevard 48: Hallen, der fungerede som elevernes
opholdsrum, ca. 1950.

begge underviste i friskolen, med deres
tre børn samt vores ugifte faster og farbror fra Vester Nebel i Jylland. Midt på
dagen fik vi hønsekødssuppe, lavet på
morfars høns, og derefter kødet i sursødsovs med kartofler til.
En jul, jeg tror det var 1947, hvor vi
havde syv sydslesvigere, fik vi børn i julegave et stort dukketeater – Det kgl.
Teater med »Ej blot til lyst« skrevet på
forsiden. Det var i papir. Vi skulle selv
klæbe papiret på kraftigt pap eller tynde træplader, skære teatrets forside ud
sammen med alle kulisserne, bagtæpper, figurerne m.m. og sætte hele teatret
sammen. Dette store arbejde hjalp sydslesvigerne os med. Uden dem tror jeg
ikke, at teatret var blevet til noget. Vores
far var ikke så håndsnild og havde heller
ikke tid. Mon ikke han, da han købte teatret, tænkte på, at det lige var noget at
beskæftige sydslesvigerne med! Teatret
og vores første skuespil, Elverhøj, blev i
løbet af juledagene monteret til stor og
langvarig fornøjelse for os børn.
Gennem hele vores barndom spillede vi
med jævne mellemrum dukketeater. Vi
kunne sammen med min farbrors børn
og andre legekammerater bruge en hel
dag på at sætte det op. Vi installerede
lys. Vi spillede teater for vores forældre
og familie, der måtte købe billetter til
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Mit barndomshjem, Københavns Folkehøjskole på Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg. Akvarel, sign. af Ortwin Nøbbe 10.6.1949.
Nøbbe opholdt sig sommeren 1949 på højskolen, og som tak for opholdet malede han huset og tegnede et portræt af hver af os fire søskende.
Kunsteren Ortwin Nøbbe (1926-2009) var sandsynligvis elev på højskolen vinteren 1948-49.

25 øre stykket, og med tiden fik vi råd
til at købe flere teaterstykker hos Priors
Boghandel på Købmagergade. Min ene
storesøster er lidt af en forfatter. Hun
skrev stykker, der passede til kulisser og
figurer, hvorved repertoiret udvidedes.
Desværre var ingen af os så musikalske,
at vi magtede at supplere skuespillene
med musik.
I sommeren 1959, da jeg var 17 år, kom
der et voldsomt skybrud i forbindelse
med et tordenvejr, som satte husets
kælder under vand. Vores elskede dukketeater stod i kælderen, og det blev
helt ødelagt. Papir, pap og træ gik fra
hinanden. Samme år solgte mine forældre Dalgas Boulevard 48. Huset var
blevet alt for stort, nu der ikke længere
var højskole. Det var slut med at have
køkkenpiger, og mor orkede ikke at arbejde i det store køkken, selvom jeg var
flittig til at hjælpe hende. Jeg synes, det
var sørgeligt at flytte fra det store, dejlige hus og have. I de sidste åringer havde
vi kusiner og fætre boende, som tog ud-
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dannelse i København, og vi havde haft
det rigtig sjovt så mange unge sammen,
men det sluttede, og hverdagen blev en
hel anden i et meget mindre hus.
Jeg har dog bevaret traditionen med at
bage småkager og lave konfekt den sidste søndag før jul. Nu gør jeg det sammen med nogle af mine børnebørn. Og
jeg pynter først op til jul lige før juleaften.

2. juledag skulle med hensyn til maden
være enkel for min mor. Derfor fik vi
hamburgerryg med stuvede grøntsager
og citronfromage, som min mor var ekspert til at lave.
Her kommer hendes opskrift, idet jeg
har overtaget hendes to håndskrevne
koge- og bagebøger:

Citronfromage
2 æggeblommer + hvider
80 g sukker
1-2 spiseskefuld hvidvin
Saft af 1-1½ citron
3 blade gelatine
2 spiseskefuld kogende vand
Gelatinen udblødes, æggeblommer og sukker røres, tilsmages med citron og vin. Gelatinen
med det kogende vand kommes på og til sidst de stivpiskede hvider, når gelatinen danner
gele. Pyntes med flødeskum.

En drøm bliver virkelighed i Kobbermølle
Svend Lykke Schmidt
Forretningsfører (æreshverv) for museumsdriften i Kobbermølle Industrimuseum

Så lykkedes det omsider! En drøm er ved at gå i opfyldelse. Industrimuseet i Kobbermølle er luk‑
ket i vintermånederne, mens hallerne omfattende sættes i stand og fornys fra tag til gulv, og en
betydelig udvidelse af museet er under forberedelse. I løbet af 2014 glæder vi os til at slå dørene
op for museet i nye og større rammer!
Anlægget fik de første årtier en omskiftelig historie. I 1628 blev det ødelagt
af Wallensteins tropper, men blev atter opbygget. Da forsyningen af råjern
var usikker, omstilledes værket til kobberforarbejdning. I århundredernes løb
blev Kobbermøllen flere gange ødelagt
ved ildebrand og krig. På grund af de
gunstige naturforhold blev værket dog
hver gang genopført på det samme sted.

Her, i det gamle Hertugdømme Slesvig, dannede det bakkede landskab ved
Krusåens munding naturlige betingelser for at udnytte vandkraften som
energikilde. På grund af den gunstige
beliggenhed nær Flensborg lod kong
Christian IV omkring år 1600 anlægge
et hammerværk til forarbejdning af råjern.

Næsten alle husholdninger anvendte
frem til det 20. århundrede køkkenredskaber af kobber og messing, hvorefter
man gik over til at bruge husgeråd af
emaljeret jernblik og kunststoffer. Mange lysestager, vandkedler, Flensborg
spande, astrallamper, varmebækkener
og kaffekander, som endnu kan ses som
prydgenstande i mange hjem, er frem-

stillet i »Kupfer- und Messing Fabrik
Crusau«, som fabrikken senere kom til
at hedde. Mest interessant er det, hvis
de er stemplet med bogstaverne CKMF
og den danske konges monogram.
Kobbermøllen leverede endvidere materiale til tagdækning af de danske kongeslotte, og den var hovedleverandør til
det kongelige skibsværft af metalplader,
stænger og rør i alle kvaliteter og størrelser. Til beskyttelse mod borebiller,
alger og pælemuslinger blev skroget på
træskibe beslået med »kobberhud«.
Kobbermøllen udviklede sig i det 18.
århundrede til at være en af de betydeligste industrivirksomheder i det
danske monarkis område. Fra den
nærtliggende havn i Flensborg kunne

Arkivfoto

I Kobbermølle, få hundrede meter syd
for grænsen ved Kruså, i dalstrøget ud
mod Flensborg Fjord, ligger et stykke
unikt stykke slesvigsk-dansk-tysk kultur- og industrihistorie som et autentisk vidnesbyrd om den allertidligste industrimæssige produktion i det danske
monarkis daværende område. Mange
kender stedet, men endnu flere har et
besøg til gode.

Mange havde deres udkomme på fabrikken.
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briksmiljø med en stor dampmaskine,
gamle værktøjsmaskiner og en rekonstruktion af et hammerværk i egetræ,
der drives af et vandhjul i åen.
Man kan endnu opleve de oprindelige
arbejdsmæssige sammenhænge mellem
de enkelte værksteder, fabriksområdets
veje og vandløb, der skaber forbindelse
fra mølledammen over turbineanlægget
ud til Flensborg Fjord.

Fabrikkens gamle lastbil ville
have pyntet i samlingen i dag.
kobbermalmen fra Norge og Sverige på
kort tid transporteres til fabrikken, og
produkterne fra Kobbermøllen udskibede man herfra til hele verden, endog
til Sydøstasien.
Efter værkets lukning i 1962 er det
tidligere fabriksområde blevet delvist
ændret med hensyn til fremtræden og
brug. To af de ældste produktionshaller
rummer i dag Kobbermølle Industrimuseum, hvor tidligere tiders produktionsprocesser og fabrikkens historie
anskueliggøres. Bl.a. kan de besøgende
her opleve et autentisk gammelt fa-

Kobbermøllens historiske kerne består
i dag endvidere af velbevarede arbejderbeboelser i Nyboder-stil, der også
rummede fabriksejerens første bolig
og kontor. Dette bygningskompleks er
opført fra det 17. til det 19. århundrede
og er i dag delvist restaureret og har i
nogle år været fredet. Der er her tale
om et unikt miljø, som udgør de største
bevarede sammenhængende arbejderboliger fra denne epoke i Nordeuropa.
I begyndelsen af 1800-tallet boede her
300 mennesker.
Også den gamle, meget markante direktørvilla bygget omkring år 1890, samt
nogle funktionær- og arbejderboliger
fra omkring 1900, sætter stadig deres
præg på bebyggelsen i Kobbermølle.
Kobbermølle kan opfattes som en »originalskueplads«, der viser de forandringer, som industrialiseringen medførte,

ikke blot i levevis og arbejde, produktion og produkter, men også i landskabet.
I disse autentiske rammer levendegøres
dette tidlige industrianlægs udvikling
gennem en periode på næsten 400 år.
Museumssamlingerne i Kobbermølle
er i dag er et yndet udflugtsmål, ikke
mindst for grupper fra Danmark og
Sydslesvig, der her har fået en god oplevelse sammen med en af museets frivillige, meget engagerede rundvisere.
Bevarelsen af miljøet og etableringen
af museumsvirksomheden kan i særlig
grad tilskrives lærerparret Gisela og
Bodo Daetz. Efter lukningen i 1962 af
Crusauer Kupfer- und Messingfabrik
sikrede de den historiske Nyboderbebyggelse fra nedrivning ved resolut
at købe alle de gamle arbejderboliger, ligesom de fik bevaret arkivalierne og en
række genstande fra fabrikken for eftertiden. De følgende år lykkedes det dem
at samle yderligere genstande, samt
antikt kobber- og messingtøj fremstillet på den gamle fabrik. Resultatet blev
i første omgang det lille Kobbermølle
Museum og derefter, sammen med en
kreds af interesserede og økonomisk
støtte fra en række fonde, firmaer og
privatpersoner, Industrimuseet i to
gamle industrihaller.
Museumsdriften varetages i dag som en
helhed af et almennyttigt selskab Museumsort Kupfermühle gGmbH, der bl.a.
har Harreslev Kommune som interessent. Driftsselskabet modtager et årligt tilskud fra kommunen. Museumsdriften er dermed sikret for eftertiden.
Således har man også fået mulighed
for på deltid at ansætte en professionel
museumsinspektør, Susanne Rudloff,
M.A.A.
Bag Industrimuseet står en støtteforening, hvis nuværende formand er Gerd
Pickardt. Det har længe været en drøm
at kunne købe og renovere de to saneringsmodne haller, samt udvide museet
med en stor, tilstødende nabohal, som i
en årrække har stået på ønskeseddelen.
Gennem en ihærdig flerårig indsats fra
især Gerd Pickardts side er det lykke-

Fabriksgaden, antageligt i 20’erne.
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des at sikre midler til dels at købe de to
hidtil lejede haller, dels den tredje hal,
samt til at kunne realisere ombygningsog istandsættelsesplanerne, der har ligget klar på tegnebrættet. To tredjedele
af pengene kommer for størstedelens
vedkommende fra A. P. Møller Fonden
og derudover fra enkelte andre danske
fonde og støtteordninger. Den resterende del, som der er knyttet særdeles
detaljerede og restriktive betingelser til,
kommer især fra en støtteordning finansieret af EU, Forbundsrepublikken
og delstaten Slesvig-Holsten. Således
fylder udbudsmaterialet over 700 sider!
Også Harreslev Kommune har ydet et
betydeligt tilskud, ligesom der er ydet
vigtige bidrag fra privat side.
Nedtagningen af de gamle tage, der skal
komplet udskiftes, af skillevægge og en
endevæg, samt udgravning i gulvene til
kloakering, el-, vand- og varmeforsyning har budt på adskillige ubehagelige
overraskelser, som har betydet forsinkelser og meromkostninger.
Byggeriet har ikke i sig selv givet anledning til nye opdagelser og fund i form
af kobber- og messinggenstande eller
andet gammelt – kun en enkelt seddel
fra 1969 fra nogle håndværkere, der ironisk takkede for den øl, de ikke havde
fået!

gør det muligt på en mere professionel
måde at præsentere emner vedrørende
produktion af kobber- og messing, produkter fra fabrikken, samt arbejdernes
og fabriksejernes leve- og arbejdsvilkår,
suppleret med temaudstillinger i Tårn-

Skulle der blandt læserne være nogle,
der ligger inde med gamle fotos, breve,
postkort, avisudklip fra før 1962, kobber- og messingting med fabrikkens
stempler, samt andre genstande, der har
tilknytning til det gamle Kobbermølle,

»...men vi er fortsat taknemmelige for nyt til samlingerne!«
huset i den gamle arbejderbebyggelse.
Det vil blive muligt at modtage større
grupper ad gangen end hidtil, ligesom
rammerne vil kunne bruges til kulturelle arrangementer og andre events.
Men et museum bliver aldrig færdig
med at samle! Heldigvis er der stadig
private, der tænker på os og fra tid til
anden skænker os interessante ting.
Desværre har vi ikke midler til at kunne
foretage køb på auktioner eller hos professionelle handlende.

er vi meget interesserede på museet
og er taknemmelige for henvendelser!
Også hverdagsgenstande, der har været
brugt af medarbejdere på fabrikken, er
af interesse. Eller gamle modeldampmaskiner til vores samling...
Museet kan kontaktes på telefon 0461407 7125 – brug telefonsvareren, så
ringer vi tilbage – eller pr. e-mail museum@kabelmail.de.
Velkommen på et helt nyt museum i
løbet af 2014.

Arkivfotos

Forhåbentligt lykkes det i vinterens
løb at skaffe fondsmidler og andre bidrag til at kunne finansiere selve indretningen af museet og udformningen
af den nye udstilling. Det er tanken, at
samlingerne fremover skal sammenføres i de tre haller, således at de i højere
grad end hidtil samles til en helhed, der

I 2014 kører hammerværket og vandhjulet igen.

Museumshallerne, mens de så værst ud.
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Sydslesviger på australsk landshold
Solveig Sørensen
Haderslev

Mit navn er Solveig Sørensen, jeg er opvokset i Hanved og har haft min skolegang i Sydslesvig.
Jeg er håndboldspiller. Til dagligt spiller jeg i Team Haderslev KFUM i den Danske 1.
division, der er landsdækkende og den næstbedste række i Danmark. Udover det er jeg
så heldig, at min mor stammer fra Australien, hvilket gør, at jeg også har det australske
statsborgerskab. Via det er det muligt for mig at spille på det australske kvindelandshold,
og jeg har deltaget i 2 VM-slutrunder og skal til min 3. i år. Slutrunden skal afvikles i
Serbien 7. -22. december 2013.
Jeg spillede i Frankrig i 2007 og i Kina i 2009. Da jeg fødte en søn i september 2011, var
jeg ikke helt klar til at spille VM i Brasilien i 2011, men nu er jeg klar igen og glæder
mig meget til at spille med mine holdkammerater i Serbien til december. Som australsk
landsholdsspiller betaler man selv for at deltage i VM, men en så stor oplevelse vil man
ikke gå glip af.
Her følger et udpluk af min dagbog fra sidst, jeg var til VM.

9. december 2009

M e and Ray defen
ding Korea

I dag spillede vi vores 4. kamp af 5 i indledende runde. Dagens modstander var Ukraine. Som forventet tabte vi også denne kamp,
cifrene blev 7-40, jeg blev delt topscorer med 2 mål! Tænk, at det kan lade sig gøre. Inden hver kamp sætter vi os nogle individuelle
mål, og de blev opfyldt igen i dag, så det kan jeg være tilfreds med.
Mor og far ankom for 3 dage siden og det er dejligt lige at kunne tale med dem om eftermiddagen, når vi har fritid. Min hjerne
kører på engelsk, det starter den altid med efter blot få dagen sammen med landsholdet. Så det er rart, at kunne snakke lidt dansk
med mor og far.
Min værelseskammerat Missy og jeg kunne ikke falde i søvn her til aften, så vi lå og snakkede indtil kl. 1. En del af grunden til, jeg
ikke kunne falde i søvn, var, at TV 2 Sporten ringede her til aften omkring kl. 22.30 for at lave et interview. Det var ret fedt, og
hun spurgte til kampen i morgen mod Thailand, og om vi kan slå dem. Hvis vi spiller op til vores bedste, så kan vi, men det kan
kun tiden vise, om vi gør.

10. december

Jeg er megaskuffet, kan mærke det helt inde i maven. Katsu siger, at der ikke er nogen grund
til at være skuffet, at man ikke skal være ked af at tabe håndboldkampe, men det hverken
kan eller skal han bestemme.

Privatfotos

Ja, jeg kan være stolt af min egen præstation her til aften, men jeg var så stort set også den
eneste, der præsterede. Vi tabte til Thailand, det endte med at være med hele 7 mål, 25-18.
Tre af vores bærende spillere underpræsterede i den grad. Det værste var, at jeg lige fra
morgenen af havde en underlig fornemmelse af, at det ville gå galt.
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10. december 2

Denne kamp var vores største chance for at vinde en kamp til VM i år, nu må vi se hvem
vi møder i Presidents Cup (taberfinalerne).

11. december
Interviewet på europamester.dk er kommet, det er blevet virkelig godt. I dag flytter vi hotel
for sidste gang. I de sidste kampe står den på Brasilien, Sverige og Congo og så til sidst mod
den, der har samme placering som os i den anden gruppe.

12. december

VM i Kina 200
6

Jeg har sovet vildt godt. Violi har bedt mig om at lave en oversættelse af interviewet på europamester.dk til vores hjemmeside: www.handballaustralia.org.au
I aften spiller vi mod Brasilien, dem mødte vi også i forberedelsesturneringen i Seoul. Vi regner ikke med at vinde, men at give
dem mere modstand end sidst.

13. december

I dag står den på Sverige. Victoria er nervøs og spændt, mere end hun plejer. Hun er jo vokset op i Sverige, så det ville være det
samme for mig, hvis vi spillede mod Danmark. Det skal nok gå.
Det blev til en kamp med mange mål 21-66. Og ja, de scorede 66 mål, men vi scorede over 20, det er ikke sket i min karriere på
landsholdet før, så det må være en succes. Eneste ulempe, jeg har fået ondt i skulderen. Kristin, vores fysioterapeut, har set på det,
så jeg håber, jeg er klar til de sidste kampe.

14. december

Vi sang fødselsdagssang for min mor, og vores manager havde købt en lille kage til hende. Hun blev glad og rørt og fældede en tåre.
I dag spillede vi mod Congo, og for første gang i turneringen brændte jeg et straffe, scorede dog på returbolden. For anden dag i
træk scorede vi over 20 mål.

15. december

Sidste VM-dag i denne omgang. Vi spiller mod Chile. Skulderen gør konstant ondt nu,
men en kamp kan jeg vel klare, det skal jeg. Så har jeg julepausen til at blive klar til kampene derhjemme.
Endnu et nederlag 21-32, så over 20 mål tre kampe i træk!
Min personlige status for dette VM er 9 kampe med næsten fuld spilletid, 35 mål – 14
scoret på straffe, 2 gode interview, der fik Australien med som en håndboldnation i de
danske medier og en masse fede oplevelser sammen med en flok dejlige tøser fra Down
Under.

Jeg glæder mig til næste gang!

Seol 19 95
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1864 – og hvad så?
Mogens Rostgaard Nissen
Leder af Studieafdelingen og arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Da Anders Fogh Rasmussen tiltrådte
som NATO's generalsekretær i 2010,
udtalte han, at neutralitetspolitikken
under 1. verdenskrig og i mellemkrigstiden havde været hyklerisk. Han så en
linje fra neutralitetspolitikken til opgøret med samarbejdspolitikken under
besættelsen, videre til kampen mod
fodnotepolitikken i firserne og frem til
den aktive udenrigspolitik, som Foghregeringen indførte ved at gå i krig i Irak
og Afghanistan. Og som han noterede
til sidst: »Vi har formået at vokse lidt
ud af skyggen fra nederlaget i 1864 og
tør stå frem på den internationale scene
og sige, at her er vi. Det har været min
dagsorden.«
Den tidligere danske statsminister mener altså, at nederlaget i 1864 har haft
meget langtrækkende betydning for
dansk udenrigspolitik. Efter nederlaget var landet indiskutabelt blevet en
småstat, og hovedsigtet for regeringen
og rigsdagen var at holde Danmark ude
af europæiske stormagtskonflikter. Det
var hele sigtet med neutralitetspolitikken, der havde »tysk hældning«; Tyskland var hovedtruslen, som Danmark
for alt i verden skulle undgå at komme
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på kant med. Det var først et stykke tid
efter befrielsen i 1945 – og mange argumenterer for, at det først var efter den
kolde krigs afslutning omkring 1990 –
at tankegangen bag neutralitetspolitikken blev nedtonet, hvorefter Danmark
kunne føre en mere udfarende udenrigspolitik.
Nederlaget i 1864 havde meget stor
betydning for Danmark de følgende årtier derefter. Det gælder både politisk,
økonomisk og demografisk. Med tabet
af Slesvig-Holsten mistede landet omkring en tredjedel af det samlede areal
og ca. 40 % af befolkningen, herunder
Altona og Flensborg, der var helstatens næststørste og tredjestørste byer.
Slesvig-Holsten var samtidig den del af
Danmark, hvor industrialiseringen var
længst fremme, og hvor landbruget var
mest udviklet. Nederlaget betød ydermere, at omkring 200.000 dansksindede slesvigere måtte leve under preussisk/tysk styre, hvor de i perioder var
udsat for en massiv undertrykkelse. Ca.
30.000 unge dansksindede mænd var
tvunget til at deltage i 1. verdenskrig på
tysk side, og omkring 5.000 dansksin-

Karikaturtegning fra 1877 af Kejser Wilhelm I, der holder en venstrepolitiker og
en højrepolitiker hen over en sort gryde.

dede mistede livet i krigen. Så alt i alt
kan den umiddelbare betydning af nederlaget i 1864 vanskeligt overvurderes.
Indenrigspolitisk fik nederlaget store
konsekvenser. Den nationalliberale
regering ledet af D. G. Monrad måtte
bære skylden for det forsmædelige nederlag. Det var en væsentlig grund til
Grundlovsændringen i 1866, hvor frihedsrettighederne blev rullet tilbage, og
hvor der blev indført privilegeret valg-

Der er derfor god grund til at regne
1864 som er klart brud i dansk historie,
der fortsat har betydning for, hvordan
det danske samfund ser ud. Alligevel
skal man passe på med at have for høje
forventninger til befolkningens kendskab til krigen og til følgerne af den.
Man kan håbe, at de mange aktiviteter i
anledning af 150-års jubilæet i 2014 og
den stort anlagte Ole Bornedal-TV-serie på DR kan ændre på det. Men man
kan have sin tvivl.

Valgplakat fra 1920.

Kongelig ordenshistoriograf Knud J. V.
Jespersen har i sin bog Historien om
danskerne 1500-2000 argumenteret
for, at nederlaget har haft stor betydning for den danske samfundsudvikling
lige siden. Med tabet af hertugdømmerne blev det tilbageværende kongerige en
etnisk og national homogen stat, hvor
befolkningen firkantet sagt kan betragtes som en indfødt stamme. Jespersen
mener, at nederlaget betød, at fokus
blev rettet indad, og at mottoet »Hvad

Arkivmateriale

udad tabes, skal indad
vindes« i den grad slog
an. I et længere perspektiv argumenterer han
for, at udviklingen af
den danske velfærdsstat
i meget høj grad hænger
sammen med, at den
danske nationalstat har
haft en så homogen befolkning. Velfærdsstaten
forudsætter stor solidaritet borgerne imellem
Den neutrale. Karikaturtegning fra 1939.
og mellem borgerne og
staten, og det mener Jespersen ikke man kan forestille sig i en
sig mod vest, og stadigt mindre mod
mindre homogen stat.
syd. Tyskland har gennem mange år
stået som hovedfjenden, mens StorbriEndelig kan det postuleres, at nederlatannien – og senere USA – har været
get i 1864 og genforeningen i 1920 har
storebroderen, man kunne støtte sig til.
været afgørende for, at den danske beEfter genforeningen var man fra dansk
folkning i stigende grad har orienteret
side meget opsat på, at 1920-grænsen lå
fast, og at Sønderjylland blev en del af
Jylland – ikke hertugdømmet Slesvig.

Efter 2. verdenskrig vedtog Socialdemokratiet valgmanifestet Fremtidens
Danmark, der skulle vise vejen fremad for
efterkrigstidens Danmark.

Foto: Marike Hoop

ret til fordel for adelen. På den måde var
nederlaget af stor betydning for de følgende tre-fire årtiers forfatningskamp
mellem Højre og Venstre og mellem
adel og bondestand. Der kan således
argumenteres for, at udviklingen og
opbygningen af det danske folkestyre i
høj grad tog afsæt i de begivenheder, der
fandt sted i 1864.
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Foto og idé: Marianne Damgaard

Juleideer

Idé og billeder af Hanne Kristensen, Klinkby

Grene fundet i skoven tørres, og der bores huller. Som stamme er her brugt en stålpind, ellers kan en tynd
rundpind også bruges. Stammen står i en træskive. En klar lim holder den nederste gren på plads. På toppen
er der sat en mindre pind, der er boret op i.

Opskrift af Marianne Damgaard, Sinding

Julesnaps
3 dl Klar Brøndums el. en smagsneutral Vodka
Skal af ½ appelsin (undgå den bitre hvide del af skallen)
20 hele nelliker
3 kanelstænger
½ vaniljestang (flækkes på langs)

rugst af genb aln
y
p
s
æ
r
t
Jule
nde
t spænde
papir er e det traditionelle
il
ternativ t gavner samtidig
og
julestads
miljøet.

Det hele hældes/lægges i et rent og tætsluttende glas. Trækker i
3-5 dage, hvorefter det filtreres. Essensen skal nu smages til med
mere snaps eller vodka, samt sukker opløst i et minimum af kogende vand. Denne essens rækker nemt til en færdig julesnaps på 75 cl
Rigtig god fornøjelse.

Til bagsiden: Om Julestjernen af Karina Helledie Vandkrog

Julestjernen kommer oprindeligt fra Mexico og blev første gang introduceret som en stueplante uden for Mexico og
Mellemamerika i 1825 af Robert Pointsess. Han var den første amerikanske ambassadør i Mexico og opdagede
planten blandt de mange vilde blomster. De første historier, der fortæller om julestjernen, går dog helt tilbage til
begyndelsen af det 16. århundrede. Her fortælles bl.a. at en ung pige, der ville fejre Jesu fødsel ikke havde råd til at
købe en traditionel offergave, men i stedet bragte en julestjerne. Fra starten af det 17. århundrede blev planterne
af franciskanermunkene i Mexico brugt til deres julefester. Det stjerneformede bladmønster siges at symbolisere
betlehemsstjernen og den røde farve Jesu blod.

Dansk Sekretariat for Flensborg amt
Norderstr. 74
24939 Flensborg
tlf. +49 (0)461 144 08 -155 / -156
flamt@syfo.de
www.syfo.de

Julestjernen er en kortdagsplante og blomstrer, når dagene bliver kortere – derfor blomstrer den naturligt i december. I naturen kan den blive 4-5 meter høj. Julestjernerne, som kan købes i forretningerne, er efterhånden så
forædlede, at de ikke er giftige, modsat visse vildt voksende arter. Dog er der andre stoffer i bladene, som børn,
hunde og katte ikke bør spise. Den tåler ikke frost, skal til gengæld gerne placeres lyst. Vigtigt er moderat vanding,
hverken for vådt eller for tørt.

Bagsideforo: Marike Hoop / Baggrund: Sven Mikolajewicz
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Det Kongelige Teater
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Madame Butterfly

Foto: robiN skjoldborg

Stormen

Fr 24.01.14 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig
Comedie Teatret

Foto: robiN skjoldborg

Færdig med fyrre
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Ti 21.01.14 • 19:30 • Stadttheater, Flensborg

danskdanseteater
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Ma 27.01.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
LANDSTEATRET

ab

Spurven - Edith Piaf

Ma 03.02.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

m
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Peter Schaufuss Balletten

Sylfiden

Lø 08.02.14 • 19:30 • Stadttheater, Flensborg
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folketeatret.dk

Konger, slyngler og helte

On 12.02.14 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg

Foto: gudmuNd thai

Te

Uppercut Danseteater

gn

One

Ma 17.02.14 • 20:00 • Husumhus, Husum

Fr 06.12.13 • 19:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig

Børnejulekoncert
Foto: gudmuNd thai

Verdens lykkeligste folk

Lø 01.03.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Foto: gudmuNd thai

Sønderjyllands Symfoniorkester

Julegalla

To 12.12.13 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Teatret Svalegangen

Kvinder

Foto: heNrik søreNseN

Ma 24.03.14 • 20:00 • Stadthalle, Egernførde

m

folketeatret.dk
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Ti 25.02.14 • 20:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl

on

Sønderjyllands Symfoniorkester

F#ck

ab

Foto: heNrik søreNseN

Cafe Liva

Haydn, Stravinskij, Larsson ...

Foto: Nikolaj luNd

To 16.01.14 • 20:00 • St. Nikolai Kirche, Egernførde

Den Jyske Opera & Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester

To 27.03.14 • 19:30 • Idrætshallen, Flensborg

To 30.01.14 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

Strauss, Schumann

Lucia di Lammermoor

Foto: ChristoFFer askmaN

Sønderjyllands Symfoniorkester

folketeatret.dk

Gymnasiekorkoncert

Ronja Røverdatter

Sø 06.04.14 • 16:00 • Nordfrieslandhalle, Læk

gudmuNd
thai
Foto: Foto:
gudmuNd
thai

To 06.03.14 • 20:00 • Idrætshallen, Flensborg
Sønderjyllands Symfoniorkester

MillerProduction

Rossini, Schumann, Schubert

Bare én gang til

Ti 06.05.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg

Foto: millerProduCtioN, rasmus krogsgaard & miCkey Pless

folketeatret.dk

Foto: gudmuNd thai

Den stundesløse

Ma 12.05.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Gavekort

Foto: gudmuNd thai

Fr 04.04.14 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Familiekoncert/Familienkonzert
Fr 13.06.14 • 19:00 • Deutsches Haus, Flensborg

Giv en gave
Giv en oplevelse
Giv et teatergavekort eller et klippekort

EKSEMPEL

Står du og mangler en gave, så giv et teater- eller
koncertabonnement, en enkeltbillet eller vores nye
klippekort. Det vækker altid jubel!

Vi har flotte gavekort - spørg dit lokale sekretariat!

Billetter - Abo - Gave/klippekort

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensburg eller ved indgangen

Dansk Sekretariat for Flensborg amt
Norderstr. 74
24939 Flensborg
tlf. +49 (0)461 144 08 -155 / -156
flamt@syfo.de
www.syfo.de

