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»På denne årets mørke tid et bud til
jer vi bringer…«
Flensborg Amt og By sender igen et julehæfte ud til medlemmer, venner og samarbejdspartnere med tak for i år og med et ønske
om en glædelig jul og et godt og fredfyldt nyt år. Børn fra Lyksborg Børnehave hjælper os med at sprede dette budskab i bladet,
da de har malet de fineste julebilleder til os, fyldt med glæde og varme.
Velgørenhed hører julen til, om end der ikke kun er behov for hjælp ved juletid, som Preben Kortnum Mogensen påpeger. I årets
julehæfte er der flere ideer til selv at yde støtte af meget forskellig art, om det er ved at melde sig ind i Bennetgaard Støtteforening,
komme med forslag til J.C. Møller Fonden, købe garn til en hjertehue og derved hjælpe trængende børnefamilier i Sydslesvig eller
ved at købe en cd og derved støtte den unge sydslesvigske musiker Simon Glöde.
I Sydslesvig må vi ofte beskæftige os med spørgsmålet, om man kan være dansk uden at tale sproget. Da DR1 i august 2013
udsendte første dokumentarfilm om byen Elk Horn i USA, viste de en gruppe mennesker, der for en dels vedkommende ville
sige, at man kan føle sig dansk uden at kunne særlig meget dansk eller måske stort set intet. Uden sammenligning med vores
situation som mindretal overhovedet, synes vi, at det er en interessant vinkel at få på, og har derfor bedt Museum of Danish
America i Elk Horn i Iowa om at fortælle om deres måde at fejre dansk jul på. Sproget som kulturbærer kommer så til gengæld
Svend Damgaard ind på andet sted i bladet.
Et hæfte med lidt for enhver smag, som vi håber, at I vil hygge jer med i julen.
Med venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for Flensborg Amt

Indhold
Julehilsen
Peter Kreutzer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Rudolf mit de roode Schnuut
Horst Hoop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Jubilæumsåret – og hvad fik vi ud af det?
Mogens Rostgaard Nissen .  .  .  .  .  .  . 30

Hilsen fra SSW
Gerd Voß .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Kreative børn
Lyksborg Børnehave .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Interneringerne i Flensborg
René Rasmussen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Julebudskaber fra hjertet
Britta Wilfert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Julekort
Lyksborg Børnehave .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Skamlingsbanken
Svend Damgaard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Hilsen fra SSF Flensborg By
Preben Kortnum Mogensen .  .  .  .  .  .  .8

Årskalender
SSF Flensborg Amt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Juleidéer
Marike Hoop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Velgørenhed
Preben Kortnum Mogensen .  .  .  .  .  .  .9

Alkymistens vintersnaps
Ralf Conradsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Vi pynter op med mistelten
Karina Helledie Vandkrog  .  .  .  .  .  .38

Jutta Kloppenborg Skrumsager
Hans Harald Sørensen .  .  .  .  .  .  .  .10

Peberkage-skeer til gløgg
Karina Helledie Vandkrog  .  .  .  .  .  .25

Christmas Greetings fra prærien
Nick Kofod Mogensen  .  .  .  .  .  .  .  .12

Kirkeklokken i Bedsted kirke
Henning Haugaard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Julehilsen til SSF
Karen Mose .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

J.C. Møller-Fonden 1976-2014
Henrik Geipel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Artikler i kursiv SSF Flensborg By

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tekstakkvisition: Preben Kortnum Mogensen, Karina Helledie Vandkrog & Marike Hoop
Redaktion: Marike Hoop
Layout: Katrine Hoop · Kalender og reklamer: Lisbeth Kochanski · Tryk: Druckerei Ernst H. Nielsen, Flensborg · Oplag: 2.700 eksemplarer
© 2014 Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt, Nørregade 74, Flensborg – 51. udgave
Forside: Rhys (5 år), Bagside: Romy (6 år), inderomslag: Rouven (6 år), Lyksborg Børnehave

3

lot

Egeskov S

Fotos: Marike Hoop · plakat: Christian Prasno

Udflugt til

Formandsski
fra Dieter Pa fte i SSF
ul
til Jon Hardo Küssner
n Hansen

Stompworkshop og

-optræden
Dansk

Melod

i Gran

d Prix

på sto

rskær

m

Julehilsen
Peter Kreutzer
Formand SSF Flensborg Amt

Der er igen gået et år med mange både
positive og mindre positive ting. Lad
mig tage nogle af de positive først. Positiv for os her var FUEV kongressen
for de forskellige mindretal rundt om
i Europa, som denne gang var henlagt
til vores eget mindretal og fandt sted på
Hotel des Nordens i Kobbermølle. Det
var et vellykket arrangement, som vi kan
være tilfredse med, og jeg tror også, at
de forskellige mindretalsfolk fra nær og
fjern havde en god oplevelse her i vores
grænseland.
Også turen til det frisiske mindretal
var en succes. Bussen var fyldt med 50
personer fra Sydslesvig og Grænseforeningen i Danmark, som havde en fin
tur startende med det frisiske mindretal
her i Nordfrisland over Saterfriserne i
Østfrisland og helt over til det frisiske
mindretal i Nederlandene. En vellykket
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tur, som desværre ikke havde så mange
personer med fra vores mindretal.
Mindre positivt vil jeg betragte de mange krige og skærmydsler, som igen er taget til i et omfang, som ingen nok havde
forventet ville komme. Her tænker jeg
på den igen opblussende konflikt i Mellemøsten, hvor man efter en forholdsvis
stille periode igen har optrappet krigen
med masser af ofre. Jeg tænker også på
de radikale IS, som gennem en grusom
adfærd har skabt frygt og rædsel hos de
lokale befolkninger i de områder, hvor
denne terrorgruppe holder til.
Lad mig også nævne konflikten i Ukraine, hvor separatister på den ene side og
en uduelig regering på den anden side
ikke kan finde en kompromisløsning til
gavn for civilbefolkningen i de berørte
regioner.

Her i vores område lever vi heldigvis i
fordragelighed med hinanden, selvom
det i nogle tilfælde stadigvæk kan komme til gnidninger, så bliver de løst på
en ikke voldelig måde, men ved at man
prøver at skabe en for begge parter acceptabel løsning.
Jeg takker jer rundt omkring i distrikterne for den store indsats, I har ydet
og stadigvæk yder til gavn og synlighed
for vores mindretal. Uden jeres store
arbejde ville det ikke være muligt at bevare, synliggøre og øge kendskabet til
mindretalsarbejdet over for flertalsbefolkningen.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul med
håbet om, at I får jeres ønsker opfyldt,
og et velsignet nytår 2015.

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

Atter er der gået et år, og julen står foran
døren. SSW Slesvig-Flensborg Amt er
det største SSW-amt med 1.559 medlemmer pr. 31.12.2013. Det er en fremgang med 22 medlemmer i forhold til
året før.
Amtsstyrelsen har i samarbejde med
SSF Gottorp Amt inviteret til en udflugt til Esbjerg den 28.9.2013 og i
samarbejde med SSF Flensborg Amt
en udflugt til Sønderborg med besøg
hos Slesvigs Parti den 6.9.2014. Vi har
aftalt, at vi på skift aftaler mindst et fællesarrangement med begge amter. Tak
til SP for en vældig god modtagelse og
interessante oplæg.
Ligeledes har vi finansielt understøttet
SSW-Slesvig i valgkampen ved borgmestervalget. Da vi ikke forventer valg
de næste 3 år, kan amtsstyrelsen helt
koncentrere sig på en aktiv distriktsservicering og på et mere aktivt offentlighedsarbejde. Lad os i fællesskab og i
samarbejde med SSW’s pressemedarbejder sørge for, at vi kommer mere i
pressen og bliver mere synlige i offentligheden. Desuden må vi hjælpe med
til, at SSW som parti kommer over de
4.000 medlemmer snarest muligt.

Fotos: Bodo Neumann-Nee

I begyndelsen af året fik vi meddelelsen om, at vores 2. næstformand Daniel

Amtsgeneralforsamling

Dürkop flytter til Flensborg og af denne
grund ikke mere kan være medlem af
amtsstyrelsen og heller ikke af amtsrådsgruppen, hvor han var borgerligt
medlem i kulturudvalget.

flag, deltaget ved demonstrationerne i
Brockdorf den 26. april. Gerd Voß og
Anke Schulz har deltaget ved »Kreisjugendrings« 40 års jubilæum, hvor fem
nye træhuse blev indviet.

Derfor har vi på amtsgeneralforsamlingen den 15. maj i Slesvig valgt Anke
Schulz til ny 2. næstformand, og hun
blev også udpeget til budgetansvarlig.
Der skal herfra lyde en stor tak til Daniel for en ihærdig indsats i amtsstyrelsen.

Herfra skal der lyde en stor tak til amtssekretariaterne i Flensborg og Slesvig og
til vores sekretær Rainer Wittek. Vores
amtssekretær Rainer Wittek har sluttet samarbejdet med amtsstyrelsen pr.
31.8.2014.

På programmet for amtsgeneralforsamlingen var et foredrag ved landdags
medlem Lars Harms om den planlagte
ændring af »Finanzausgleichsgesetz« og
et foredrag ved Per Dittrich om pressearbejde. Slesvigs nyvalgte borgmester
Arthur Christiansen overbragte en hilsen fra Slesvig by.

Amtsstyrelsen har en idé om at flytte
i et andet kontor i Slesvighus. Det vil
fremover være mere formålstjenligt med
et separat rum i samarbejde med Flemming Meyers valgkredsmedarbejder. I
denne sammenhæng overvejer vi at opnormere stillingen som amtssekretær på
19 timer. Hertil er der blevet dannet en
arbejdsgruppe med landssekretæren og
landsstyrelsen mht. finansieringen af de
ekstra udgifter til det nye kontor og de
evt. ekstra timer til amtssekretæren. Ansættelsen af en ny amtssekretær skal ske
pr. 1. januar 2015.

I de første måneder af dette år har
amtsstyrelsesmedlemmerne deltaget i
samtlige distriktsgeneralforsamlinger i
amtet. Jeg er som amtsformand blevet
inviteret til forskellige arrangementer
af lokale organisationer og foreninger
og har prøvet på at tage imod så mange
invitationer som muligt. Desuden har
amtsstyrelsesmedlemmer deltaget på
mindehøjtidelighederne på Dybbøl
Banke den 18. april. Anke Schulz og
Bodo Neumann-Nee har, med SSW-

Amtsstyrelsen ønsker alle læsere glædelig jul og et godt nyt år.
Vi ses igen til vores arrangementer i
2015.

eligerne på

Mindehøjtid
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Dybbøl Ban
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Britta W
Strikkedesigner og fysi

stavnen mere. I forbindelse med sit
til daglig ikke meget kontakt til hjem
har
og
g
lesvi
Syds
fra
mer
kom
rt
Britta Wilfe
både med byen og de gamle
smut i Flensborg og har nydt gensynet
et
t
være
lige
dog
hun
har
m
ilæu
SSF
35. studenterjub
eligt, da hun fik en henvendelse fra
es hun også, at det var vældig hygg
om
gt,
spur
hun
klassekammerater. I samme ånd synt
blev
re,
ønst
gnet strikkem
æftet. Da Britta i mange år har desi
gik
igt,
færd
t
Flensborg Amt vedr. et bidrag til juleh
noge
med
hun ikke lå inde
kunne komme med i julehæftet. Da
hun skulle have noget juleagtigt, som
ed sender til Sydslesvig som julebudherm
hun
gnede to hjer tehuer, som
hun straks i sit kreative hjørne og desi
sit strik, foreslog hun straks, at der
gang i flere velgørenhedsprojekter med
haft
har
a
Britt
Da
tet.
hjer
fra
er
skab
e børnefamilier.
hvor overskuddet kunne gå til trængend
kunne sælges strikke-kit til huerne,
afløser fik lært at strikke. I 10 år
som børnehavebarn af en husmoder
hun
n
side
a,
Britt
fulgt
har
en
ning
Strik
og butikken Wilferts og har
, men har lige afviklet virksomheden
garn
og
strik
af
onel
essi
prof
t
leve
har hun
er et naturligt skridt
nik under samme navn. Kropsterapien
pikli
stera
krop
dig
stæn
selv
en
tet
i stedet star
forbindelse har hun nydt at blive
et udpræget omsorgsgen. I samme
videre for Britta, da hun altid har haft
, hvor hun behandler kvindelige
Menneske i Statsfængslet Horserød
g, når
headhuntet som massør til Projekt
atte. Det er en kæmpe tillidserklærin
meget mening at arbejde med de inds
man kan mærke, at
når
se,
følel
k
indsatte. »Det giver simpelthen så
astis
fant
en
fter, siger det hele. Det er
bage
får
jeg
smil
de
Men
g.
ndlin
beha
folk smider tøjet for at få
er til plejehjemspersonale.
Britta, der i dag behandler alt fra atlet
man kan gøre en forskel«, fortæller
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Fotografiet viser Ariane og Nina Hendes og er taget af Martin Hendes.

Julebudskab

ber fra hjertet

Wilfert
iurgisk massør, Søborg

Størrelse:
Materialer:

Onesize.
50 g af hver farve i Portofino rød og pink.
Rundpind nr. 5 i 40 cm og til huen med form
strikket puld et sæt strømpepinde nr. 5.
Strikkefasthed: 17 m x 23 p = 10 x 10 cm,
passer strikkefastheden ikke, må der prøves
med finere eller grovere pinde.

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x mønsterfarve

(mf)

bundfarve

(bf)

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Til begge huer slåes der med
den valgte bundfarve 80 m op
på rundpinden, saml dem og
strik 14 omgange rundt i ret.
Strik nu med begge farver de
14 omgange mønster efter
diagrammet, gentag diagrammet
5 gange pr. omgang.
Til huen med formstrikket puld
strikkes som følger: strik videre
med bundfarven, 8 omg. ret.
Skift til strømpepindene og
begynd indtagningerne.
1. omg. * 8 r, 2 r sm *
gent. hele omg., 3 omg. r.
Der strikkes nu indtagninger for
hver 4. omg. og for hver gang
bliver der 1 m mindre mellem
indtagningerne, dvs. først 7 m,
så 6 m osv., indtil der er 16 m
tilbage. Bryd garnet og træk
enden igennem de resterende m.
Til huen med løs puld strikkes
som følger:
8 omg. bf, 3 omg. mf, 3 omg. bf,
4 omg. mf, 4 omg. bf, 5 omg. mf,
5 omg. bf, 6 omg. mf, 6 omg. bf,
og 10 omg. bf. Bryd garnet og
træk det gennem maskerne.
Hæft ender og damp arb.
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Du kan købe garnposer i tre
forskellige farvekombinationer til
hjertehuerne for 15 euro, hvor de
10 euro går til julehjælp til trængende børnefamilier i Flensborg.

Julehjælpen uddeles via Ansgarkirken i Flensborg
Nord. Det er Brittas håb, at mange vil støtte
aktionen, og at mange hjertehuer spreder varme og
budskaber fra hjertet i Flensborg Amt og By.
Poserne sælges på Sekretariatet for Flensborg Amt,
i Aktivitetshuset og på Flensborg Bibliotek.

Hilsen fra SSF Flensborg By
Preben Kortnum Mogensen
Formand SSF Flensborg By

Årbogen 2014 bringer de sædvanlige
beretninger, overblik og overvejelser om
det forgangne år, i dette tilfælde altså
150-året for 1864, men så sandelig også
for andet og mere. Det gør årbogen
uundværlig, og den være varmt anbefalet.
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At et julehæfte er uundværligt, mener
man stadig i Flensborg Amt, og i SSF
Flensborg By er vi på en måde uenige,
for vi bruger en anden julehilsen til alle
vore medlemmer og forbindelser. Dog
som en rigtig god måde til at rette den
nødvendige tak til alle dem, som har
ydet en særlig indsats i vore bestyrelser

og på andre tillidsposter i vort danske
arbejde i byen i det forgangne år, er julehæftet et fortrinligt middel. Så vi siger
tak til Flensborg Amt, fordi vi igen må
være med fra Flensborg By, og sender
alle ønsket om en glædelig jul og et velsignet nyt år 2015.

Foto: privat

Ansgar Kirke er hjemsted for den selvstændige
forening »Hand in Hand für den Norden«, der
hver lørdag året rundt har uddeling af fødevarer til betrængte. 50-80 familier benytter sig
af det, og foruden dagligvarerne, som hentes i
forskellige butikker, er der altid mulighed for en
snak, råd og vejledning hos de mange frivillige.
Formanden Kay Hansen, er selv tidligere misbrugsrådgiver.
Foto fra en sommerdag i 2011, da uddelingen
endnu ikke var rykket ind i menighedshuset.

Velgørenhed
Preben Kortnum Mogensen
Flensborg

Han gik rundt til alle danske præster
her i Flensborg for at låne nogen penge.
Uden midler, men med gode talegaver fik
han lokket 5 DM ud af dem. Hos pastor
Martin Nørgaard fik han dog 20 DM –
og Martin var den eneste af dem, som fik
sine penge tilbage!
Hvorvidt denne historie om min forgænger tåler nærmere sandhedsprøve,
aner jeg naturligvis ikke. Men flere har
fortalt mig, at han havde en skål med
to-mark-stykker stående i det, som nu
er min entre. Når en »værdigt trængende« ringede på døren, var de så lige ved
hånden. Hans efterfølger, vores nuværende provst, skal ligeledes efter sigende
være gået over til madpakker i stedet.
Med et dramatisk fald i gæster på døren
til følge!
Min egen metode minder vist mere om
Martin Nørgaards. Takket været Me-

nighedsplejen her i Flensborg er det
muligt at række en lille håndsrækning,
når socialt udsatte ringer på døren, og
de får et gavekort, i reglen 5 Euro, til
indkøb af dagligvarer i det nærmeste
supermarked. Venlige ekspeditricer i
supermarkedet har fortalt om nogen,
der omsatte disse gavekort i spiritus, og
det har jeg så måttet tage en snak med
dem om. Ville en lille madpakke ikke
være bedre? Nu er der altså bare ikke
nogen, der ringer på døren i det ærinde,
fordi de synes det er morsomt, og så
snart jeg har fornemmelsen af, at det er
noget, de har fået for vane, minder jeg
om, at det bestemt ikke er meningen og
at den kasse, lige så lidt som andre, er
bundløs. Det forstås.
Straks sværere at finde er svaret på de
spørgsmål, som altid er i følge med alle
former for velgørenhed og social indsats: nytter den som tænkt eller overhovedet noget? Eller gør den måske endda
mere skade end gavn, går hjælp og penge i de forkerte lommer etc.? Det dilemma slipper faktisk ingen, der vil hjælpe
et andet menneske i nød for, men hvis
man altid vil fastholde devisen, at »misbrug ikke ophæver brug«, så vil man i al
fald ikke undlade at forsøge at hjælpe.
Det må bare aldrig blive uden omtanke.
Øllebrødsbarmhjertighed er til besvær
for alle parter. Som da en landstryger
mente, at han havde ret til at slå sig ned

her ved kirken, fordi han var tømrer ligesom Jesus. Den havde jeg aldrig hørt
før, så jeg kvitterede med at give ham en
enkelt nat. Jeg skulle straks have vidst,
at det ville han ikke lade sig nøje med!
Almisser har ikke uden grund fået en
dårlig klang som nedværdigende for
modtageren – og for giveren – og som
dråber på en varm sten, når man nu,
for at blive i det billede, snarere skulle
se at køle stenen ned. Den dårlige klang
forsvinder dog, når man bliver klar
over, hvad der ligger til grund for ordet.
Barmhjertighed er vi alle i nød for. At
vore medmennesker har et hjerte under
barmen.
Almisse: fra græsk, »eleemosyne« og via
oldfransk og nedertysk også indgået på
dansk. Den græske betydning er »medfølelse« eller »barmhjertighed«.

Den kan bl.a. se sådan ud. For ikke så
længe siden stod en af de regelmæssige
gæster på døren der igen. Med en flaske
vin til mig og chokolade til min kone.
Jeg blev både meget glad og meget rørt.
Men nu har jeg selvfølgelig det problem,
hvordan jeg overbeviser ham om, at det
skal han ikke gøre igen! Læserens råd
skal være velkomne, men jeg tror, at jeg
vil sige til ham, at den gave kan jeg leve
højt på i årevis!

Baggrund: Sven Mikolajewicz

Op til jul er der højsæson for gaver, også
gaver til velgørenhed. At det skulle være
forbeholdt denne tid på året er dog en
misforståelse. Hele året igennem indsamles millioner og atter millioner af
euro til velgørende formål, som dog stadig med katastrofernes antal ikke slår
til. Man skal ikke undre sig over til dels
meget pågående reklamefremstød for
flere penge. Nød er ikke bundet til årsog højtider. Heller ikke hos os.
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Jutta Kloppenborg Skrumsager,
stifter af Bennetgaard
Hans Harald Sørensen
Vejen

Jutta Kloppenborg Skrumsager blev
født den 7. november 1873 i Skrave
sogn, som barn af gårdejer Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager (1841–1921)
og Ane Marie Kloppenborg (1834–95).
Faderen Jørgen Nielsen Hansen
Skrumsager kom fra Sønder Bork Sogn
ved Ringkøbing fjord og fik efter 1½ års
ophold på Rødding Højskole en forvalterplads på Bejstrupgård i Københoved
hos storbonden H.D. Kloppenborg.
Jørgen Skrumsager forelskede sig i og
forlovede sig med datteren på gården,
Ane Marie. Det passede dog absolut
ikke Kloppenborg, og Skrumsager måtte forlade sin plads, hvorefter han blev
bestyrer på Toftlundgård. Det lykkedes
dog også Kloppenborg at få sin kommende svigersøn væk herfra. Jørgen
Skrumsager købte herefter Bennetga-
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ard, nabogård til Bejstrupgård, og giftede sig, mod sin svigerfars vilje, med Ane
Marie Kloppenborg i 1866. H.D. Kloppenborg accepterede aldrig forholdet,
han gjorde sin datter arveløs og gjorde
sit barnebarn Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager, der var opkaldt efter
ham, til arvtager af Bejstrupgård.
Jørgen og Ane Marie fik i alt 7 børn,
hvoraf Jutta Kloppenborg Skrumsager
var nr. 5 i rækken. Jutta voksede op i et
stærkt grundtvigiansk og dansksindet
hjem. Faderen markerede sig i kirkelig
henseende og var meget aktiv nationalt, politisk og kulturelt. Ligesom sine
brødre Hans Diderik Kloppenborg
Skrumsager og Niels Skrumsager engagerede Jutta sig som voksen i den
dansk-nationale sag. Efter et ophold
på Askov Højskole 1895-97 tog hun

en uddannelse som fysioterapeut i
København. I 1898 blev hun gift med
bogtrykker Andreas Madsen. Skønt
gift Madsen lod hun sig fortsat omtale
ved sit pigenavn. Hendes engagement
tændtes for alvor under Første Verdenskrig. I sit hjem i København gav hun
husly til mange unge sønderjyder, som
var flygtet til Danmark for at undgå at
deltage i krigen på tysk side. Politisk
stod Jutta ved afstemningen i 1920 sine
brødre nær. De arbejdede for, at Flensborg skulle høre med til den nordlige
afstemningszone, hvor man på forhånd
kunne være sikker på, at der ville være
flertal for et dansk tilhørsforhold. Men
Flensborg kom til at tilhøre den sydlige afstemningszone og forblev tysk, og
efter 1920 måtte de dansksindede her
og andre steder syd for den nye grænse
indstille sig på livet som nationalt min-

Allerede efter våbenstilstanden i 1918
indledte hun en omfattende foredragsvirksomhed, og arbejdet koncentreredes nu om den forestående afstemning
og Sønderjyllands længe ventede genforening med Danmark. Hun ledede
i 1920 de såkaldte afstemningsskibe
Dronning Maud og Dannebrog, som
befordrede danske stemmeberettigede
til afstemningsstederne. Ved den efterfølgende genforeningsfest på Dybbøl
Banke den 11. juli 1920, fik Christian
X overrakt en kopi af de to guldhorn
fra Gallehus. Idéen var fostret af Jutta
Kloppenborg Skrumsager.
Efter genforeningen skaffede hun ved
indsamlinger midlerne til købet af Slesvighus i 1923, der i mange år virkede
som dansk samlingssted i Slesvig by
til gudstjenester, bibliotek, skolegang,
bespisning m.m.. Huset støttedes af en
forening hun havde stiftet i 1923, men
den blev 1940 overtaget af Grænseforeningen. Jutta var i øvrigt selv medlem

af Grænseforeningens hovedbestyrelse
1921-32.
På det sociale område ydede Jutta
Kloppenborg Skrumsager sin vel nok
største indsats med stiftelsen af Bennetgaard. I 1931 arvede hun sit fødehjem Bennetgård, og fem år senere
havde en kreds af kvinder med hende
selv i spidsen omdannet gården til et
rekreationshjem for dansksindede syd
for grænsen. Rekreationshjemmet er
en selvejende institution, som hviler på
indsamlede midler, om end det også fik
støtte af Grænseforeningen og af Danske Kvinders Slesvigske Forening. Jutta
Kloppenborg Skrumsager havde gennem hele sit voksenliv sin faste adresse
i København, men om sommeren boede hun selv på Bennetgaard, der i det
daglige blev ledet af en bestyrer og to
medhjælpere. Bennetgaard fik også en
samlende og kulturel betydning som
centrum for sønderjydernes arbejde
for det danske mindretal syd for grænsen. Da Bennetgaard blev indviet som
rekreationshjem i 1936, modtog Jutta
Kloppenborg Skrumsager Den Kgl.
Belønningsmedaille i guld.

Bennetgaard har nu eksisteret i 78 år, og
fungerer stadigvæk i Jutta Kloppenborg
Skrumsagers ånd midt i den sønderjyske by Københoved. Hvert år kommer
ca. 120 ældre fra det danske mindretal i
Sydslesvig på et rekreativt ophold. Opholdet finansieres for størstedelen ved
bidrag fra fonde og legater, foreninger,
Grænseforeninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner. Gæsterne betaler
dog også en del af opholdet selv. Alle
gæster visiteres af Den Danske Sundhedstjeneste i Flensborg.
Hvilehjemmet får ikke nogen form for
offentlig støtte, men støttes med et fast
beløb fra Den Danske Sundhedstjeneste og Den Danske Menighedspleje i
Flensborg.
Jutta Kloppenborg Skrumsager døde
søndag den 23. april 1950 på Frederiksberg, og ligger begravet på Skrave
Kirkegård.
Kilder:
Dansk Biografisk Leksikon, Flensborg Avis,
Sydslesvig i dag, Axel Johnsen: Dannevirkemænd og Ejderfolk og venlig hjælp fra bestyrer på Bennetgaard Lola Lecius Larsen.

Maleri af Jutta Kloppenborg Skrumsager: ukendt maler · foto: privat

dretal. Det var på dette område Jutta
ydede sin hovedindsats som én af de
fremmeste forkæmpere for danskheden
syd for den nye grænse.

Bennetgård Støtteforening
Støtteforeningen er blevet etableret i marts 2014 for at indsamle midler til at sikre den fortsatte
drift af Bennetgaard. Indmeldelsen sker ved at overføre et kontingent på 150 kr. hhv. 20 euro pr.
år eller meget gerne mere. Husk at anføre navn, adresse og evt. mailadresse.
Danmark Sydbank reg.nr. 7040, kontonr. 1900652
Tyskland Sydbank IBAN: DE75 2151 0600 1000 5355 40 · BIC/SWIFT: SYBKDE22
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Christmas Greetings fra prærien
Nick Kofod Mogensen
Elk Horn, Iowa, USA

Da de tusindvis af danske immigranter
ankom til USA, tog de en del af de danske traditioner med sig, imens andre
forsvandt i amerikaniseringens navn.
Et af resultaterne af denne sammensmeltning er de dansk-amerikanske juletraditioner, som stadig lever hos nogle
dansk-amerikanere i USA.

Midtvesten var generelt et populært
sted at slå sig ned for mange af de danske immigranter, der kom til. Så populært var det, at udtrykket »the Danish
Belt« – »danskerbæltet« – er blevet
brugt om de midtvestlige stater Illinois,
Nebraska, South Dakota, Wisconsin
og Iowa.

i langt højere grad sammen med den
amerikanske kultur. I de føromtalte dokumentarer fortæller enkelte af beboerne i Elk Horn ligefrem, at deres forældre eller bedsteforældre helt nægtede at
tale dansk – for nu var de amerikanere.
Og det endda i en af de »danske højborge« i USA!

Ankommer man til de to små nabobyer
Elk Horn og Kimballton i bil – og det
er svært at gøre andet ude på prærien i
Iowa – mødes man med skiltet: »Velkommen til de danske landsbyer«. »De
danske landsbyer«, som de bliver kaldt,
blev pludseligt populære »hjemme i
Danmark«, efter at to DR-dokumentarer i 2013 og 2014 skildrede dagligdagen for beboerne.

Fordi »de danske landsbyer« er et af de
få steder i USA, hvor den danske oprindelse fejres og opretholdes som lokalsamfund, er det også her, at Museum
of Danish America er placeret. Museet
er det eneste i landet, handler om dansk
immigration til USA og dansk-amerikansk kultur generelt.

Alligevel var det ikke hele den danske
kulturarv og vifte af traditioner, der
blev efterladt ved ankomsthallen på Ellis Island. Mange dansk-amerikanere
har bevaret en dansk selvforståelse og
en række danske træk og traditioner.
Elk Horn og Kimballton er særligt gode
eksempler på dette, hvor man helt op til
midten af det 20. århundrede kunne
høre dansk blive talt på gaden og i de
lokale kirker.

Byerne har været domineret af danske
immigranter, lige siden de blev grundlagt af danskere i hhv. 1901 og 1888.
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Danske immigranter adskilte sig betydeligt fra dem fra deres nabolande.
Hvor den typisk beholdt en stærk national og etnisk identitet og samlede
sig om »deres egne«, smeltede danskere

Nogle af de traditioner, der lever videre,
er juletraditionerne – både i lokalsamfundet og i de enkelte familier.
I foråret 2014 fulgte DR op på deres
første dokumentar om Elk Horn med
dokumentaren: »Danmark på prærien
– Tilbage til Elk Horn«. I dokumentaren fulgte man især forberedelserne op
til den fælles julefest, som de to nabobyer har afholdt hvert år siden 1978. Her
går lokale virksomheder, organisationer
og beboere sammen om en lang række
begivenheder, og i centrum af festlighederne står den årlige juletræsfest i Elk
Horns luteranske kirke. Julefesten er en
af de største begivenheder i Elk Horn
og Kimballton, og den falder altid den
første fredag og lørdag efter den store
amerikanske helligdag Thanksgiving.
Til julefesten foregår en del ting, som
danskere tydeligt ville kunne genkende.
Som enhver anden dansk juletræsfest
danses der rundt om juletræet, pyntet
efter alle kunstens regler, hvilket bl.a.
betyder små danske flag på snor. Der
bliver sunget danske julesange – omend
typisk oversat til engelsk, så alle kan
være med. Det, som klart vakte mest
opsigt hos de danske seere af de to DRdokumentarer, var dog nok maden: æbleskiver og medisterpølse.

Æbleskiverne laver de i øvrigt selv på
de æbleskivepander, som mange danskamerikanere stadig har og ofte bruger
– modsat i Danmark, hvor færdiglavede, frosne æbleskiver efterhånden er
normen og æbleskivepanden bruges til
fyrfadslys. Og med »ofte bruger dem«
menes ikke bare i juletiden. I USA er
æbleskiver nemlig ikke forbeholdt julen,
som det er i dagens Danmark. Æbleskiver og medisterpølse er derimod en ret,
der for det første typisk serveres om

Her ses forsiden af folderen for sidste års julefest i Elk Horn og Kimballton.

morgenen, og for det andet kan serveres
året rundt.
Så danske elementer er der utvivlsomt.
Hvor meget de fylder er dog vidt forskelligt.
Spørger man Annette Andersen fra
Kimballton, er julefesten en vigtig del
af hendes juletraditioner. Lokalsamfundet er vigtigt i julen, hvor folk i området
går sammen om at pynte op og generelt
bare hygger sig – og på det punkt er julefesten tidens højdepunkt.
Annette Andersen er nok en af de
dansk-amerikanere, hvor de danske

traditioner fylder mest i julen. Hun er
andengenerations-amerikaner og barn
af forældre, der begge immigrerede til
USA i de første årtier af det 20. århundrede. De danske rødder sidder altså meget solidt forankret i hende, selvom hun
er født i USA og har levet der hele sit
liv. Hendes forældre talte dansk i hjemmet, og hun forstod derfor ikke engelsk,
da hun startede i skole som femårig.
Siden da har hun dog taget engelsk til
sig og bruger det i dagligdagen, men
kan sagtens slå over i dansk, hvis hendes danske familie ringer. Kontakten til
Danmark har hun nemlig holdt ved lige
– og hendes anden mand var ovenikøbet fra Danmark.

Baggrund: Sven Mikolajewicz og Colourbox.com

Begge dele er naturligvis meget danske
og en del af mange danskeres juletraditioner. Men de færreste danskere ville
nok servere dem på samme tallerken.
Hos dansk-amerikanerne i Elk Horn
og Kimballton er en tallerken med et
par æbleskiver og et stykke medister
dog det mest normale i verden, og en
fast del af julefesten.
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Det er ikke fordi hun er særligt bevidst
om at holde en dansk jul. Selv siger
hun, at hun bare holder jul, som det
blev holdt i hendes barndom – som de
fleste vel gør, indskyder hun. Den første
juleaften, der står klarest i hendes erindring, lyder da også meget dansk – især,
hvis man tænker på det tidspunkt, hvor
hendes forældre forlod Danmark.
Det var en juleaften alene med hendes
forældre. Fejringen startede med, at
hendes far tog hende med i kirke til julegudstjeneste, hvor der naturligvis var
et juletræ pyntet med levende lys. Julelysene fortsatte de med længe, fortæller
hun. I hvert fald indtil 1940’erne sad
der således en person ved siden af juletræet i kirken med en spand vand klar
ved hånden, så lysene – og forhåbentlig
ikke resten af træet – kunne blive slukket, når det var nødvendigt.
Moren blev derhjemme, og grunden til
dette stod klart som et julelys, da gudstjenesten var slut og de to vendte hjem
til dørene ind til stuen, der blev åbnet. I
mellemtiden havde moren nemlig pyntet juletræet og resten af stuen op til jul,
og julemaden var klar til at blive serveret. Træet var dekoreret efter så flotte
– og så danske – forskrifter, som deres
midler gav dem mulighed for: kræmmerhuse med pebernødder, diverse
hjemmelavede pyntegenstande, danske
flag og levende julelys på træet.

Annette Andersens familie danser rundt om juletræet, der er pyntet op med
danske flag,
papirsklip og rød-hvide julehjerter.

Huset altså pyntet festligt op til jul, og
julemiddagen blev serveret – enten gås
eller and. Med maverne fyldte af den
gode julemad dansede de rundt om
træet, sang danske julesange og åbnede
derefter gaver – selve juleaften og ikke
julemorgen, som det ellers er amerikansk praksis.
Den lille familie forblev dog ikke samme størrelse, men uanset hvor meget
familien blev forøget, insisterede Annettes far i hvert fald på en ting: at familien var samlet. Da der ikke længere

var plads til alle familiemedlemmerne
rundt om det sædvanlige spisebord,
måtte han derfor blive kreativ. I første
omgang rykkede han familien ned i
kælderen, hvor der var plads til et markant længere spisebord. Familien fortsatte dog med at vokse, men end ikke
da der ikke længere var plads i kælderen opgav han sit princip om at være
samlet. I stedet sagde han bare, at de
skulle holde jul i kirken, hvis der ikke
var plads i hjemmet.
Alting ændrer sig med tiden, og det
samme gælder Annettes juletraditioner. Børn bliver gift og flytter, børnebørn kommer til. Det kan derfor være
svært at samle hele familien til at fejre
juleaften. Samme pragmatisme, som
da Annettes far flyttede juleaften, først
i kælderen og senere i kirken, gør sig
tilsyneladende gældende i dag. Når det
pga. denne spredning ikke altid er muligt at holde jul sammen som familie,
forsøger de i stedet at samles så mange
de kan, så tæt på juleaften som muligt.
Julemiddagen er stadig udpræget dansk.
Middagsbordet juleaften består typisk
af skinke, medister, kartofler, rødkål og
lignende. Risalamanden er ganske vist

ndt på julemaden ved
Den store familie venter spæ
og rød-hvide farver.
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med papirsklip
middagsbordet, dekoreret

Efter at have mæsket sig i den danskinspirerede julemad, danser de stadig
rundt om træet, mens de synger julesange. Tidligere forsøgte de så vidt muligt at synge på dansk, men det har de
måtte gå væk fra efterhånden. To sange
synger de dog stadig på dansk: »Nu
har vi jul igen« og »Jeg gik mig over sø
og land«. Selve træet er i øvrigt heller
ikke længere kun pyntet af moderen eller kvinderne. Det er i stedet en fælles
proces, der samtidig sker noget før selve
juleaften.
Der, hvor juletraditionerne har ændret sig mest, er nok gaveudpakningen.
Hvor danske børn får lov til at åbne
deres gaver juleaften, efter de har danset rundt om juletræet, åbner de fleste
amerikanske børn først deres julegaver
julemorgen – altså, det der svarer til
den danske 1. juledag. Holdt Annette
juleaften hjemme hos sig selv, ville hun
fortsætte denne tradition, men familien
har efterhånden taget den amerikanske
julegave-praksis til sig. De yngste børn i

familien bliver altså nødt til at vente en
ekstra dag, før de må åbne deres gaver,
ift. da Annette var barn.
Selvom Annette altså har helt ret, når
hun siger, at hun holder en meget dansk
jul, er amerikaniseringen ikke gået juletraditionerne forbi. Sangene er i det
store hele blevet oversat til engelsk,
risalamanden er blevet kasseret og børnene pakker gaver op samtidig med de
fleste andre amerikanske børn.
Der er da også gået et par generationer,
siden de første af familiemedlemmerne
immigrerede til USA. Immigranters
etniske tilhørsforhold skrider ofte helt
naturligt hen imod det nye land, de er
en del af. Danske immigranter var som
sagt ovenikøbet nogle af dem, der allerhurtigst lod sig blande i den amerikanske smeltedigle og blive »amerikanere«
– ikke kun juridisk, men også kulturelt.
Så måske er det imponerende, at de
danske juletraditioner overhovedet har
overlevet så intakt indtil i dag. Annette
tror ikke, at de fleste andre dansk-amerikanere i området holder de danske
juletraditioner i hævd i samme høj grad
som i hendes familie.
Men den danske jul lever alligevel videre nogle steder i USA.

Nick Kofod Mogensen er kandidatstuderende
i historie på Københavns Universitet, og er i
øjeblikket praktikant hos Musem of Danish
America gennem foreningen Scan|Designs
praktikant-udvekslingsprogram.

Kan man føle sig dansk hhv. er man dansk,
når man ikke taler sproget? Et spørgsmål
vi i Sydslesvig ofte har måttet beskæftige
os med og stadigvæk kommer til. Da DR1
i august 2013 udsendte første dokumentarfilm om byen Elk Horn i USA viste den en
gruppe mennesker, der helt klart ville sige,
at man kan føle sig dansk, uden at kunne
særlig meget dansk eller måske stort set
intet.1
Elk Horn blev grundlagt af danske udvandrere i 1901 og består til stor del i dag af efterkommere af danske immigranter. I Elk Horn
har man arbejdet på at bibeholde så meget
dansk som muligt, åbenbart uden den store
kontakt til Danmark. Man har købt en vindmølle i Nørre Snede og sat Den Lille Havfrue
op i byen. Det er der kommet en meget speciel levemåde ud af, tilsyneladende byggende især på ydre markører som mad, fejringen
af særlige fester som Julefest, Sankt Hans
aften, Tivolifest og Fastelavn, men også for
en del vedkommende, på følelsen af at være
dansk.
I Danmark har udsendelserne afstedkommet en stor interesse, og Elk Horn og dets
indbyggere er blevet overrasket og overvældet af besøg og henvendelser via Internettet.

En 60 min. dokumentarfilm »Danmark på
prærien« instrueret af Anders Birch og Jakob
Vølver blev vist på DR1 den 28. august 2013
og fulgt op af »Tilbage til Elk Horn« den 17.
marts 2014

1

En anden dansk juletradition ses her, hvor familien hjælper hinanden med den store opvask.

Baggrund: Colourbox.com og Sven Mikolajewicz · fotos: privat

skiftet ud med en romfromage, men de
putter skam stadig en mandel i, som de
leder efter. Det var Annettes mor, der
skiftede risalamanden ud i sin tid, og
Annette er ikke helt klar over hvorfor.
Hun mente måske bare, at vi burde
spise »noget lidt bedre«, som hun siger.
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Julehilsen til SSF
Karen Mose
Vokal og keyboards i folkbandet Phønix

Udover at turnere i hele verden har vi
også et meget populært børneshow,
som vi har besøgt utallige danske skoler med – også de danske skoler syd for
grænsen.
Det er simpelthen en fryd at spille på
de danske skoler i Sydslesvig. Eleverne
er ivrige efter at synge med, og vi føler
os nærmest helt som rockstjerner med
den behandling vi får fra både børn og
voksne.
Vi har også været så heldige gentagne
gange at blive inviteret til at spille koncerter for SSF. Sidst i forbindelse med
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årsmøderne i juni, hvor vi både gav koncert til årsmødet på Oksevejens Danske
Skole og til det store friluftsmøde i
Flensborg.
Det blev to helt specielle koncerter for
os, for det var første gang vi skulle præsentere musikken fra vores nye cd »Nu«
som udkom eksklusivt i Sydslesvig dén
weekend (I Danmark udkom den først
to uger senere.)
»Nu« har været to år undervejs, for
vi lavede en aftale om, at denne plade
skulle leges og eksperimenteres frem, og
leg og udforskning tager tid. Men det
har samtidig også været den sjoveste cdproces vi nogensinde har haft i Phønix.
Tænk, at det er vores arbejde!!
Vi var spændte og glædede os meget, for
vi vidste, at vi var garanteret et lyttende
publikum, som er med på den værste.
Men hvad det udviklede sig til kunne vi
ikke have forudset. Som frilufts-kon-

certen skred frem rykkede publikum
(især de yngre, som måske kendte os fra
skolekoncerterne) tættere og tættere på
scenen. Til sidst kravlede flere adrætte
børn og unge op på forscenen og sad og
dansede og sang med af karsken bælg.
Aldrig har vi kunnet mærke et udendørs-publikum fra så stor en scene, som
vi kunne i Flensborg den søndag.
Phønix ønsker jer alle en rigtig glædelig
jul og håber at kunne besøge jer snart
igen.

Phønix består af
Karen Mose: Vokal og Keyboards
Anja Præst: Basklarinet og Klarinet
Jesper Vinther: Harmonika
Jesper Falch: Percussion
Læs mere om Phønix på:
www.phonixfolk.dk.
Phønix’ cd’er kan købes på folkshop.dk
eller downloades fra iTunes

Fotos: Marike Hoop

Phønix er et dansk folkband, som fortolker den danske tradition og de gamle
folkeviser med en moderne lyd og en
stor glæde og kærlighed til musikken.
Vi har specialiseret os i de gamle sange
og folkeviser, som har fået et helt nyt og
aktuelt tilsnit med vores specielle besætning: basklarinet, harmonika, percussion, keyboards og sang.

Rudolf mit de roode Schnuut

Baggrund: Colourbox.com

Musik: Johnny Marks · Tekst: Robert L. May/Johnny Marks
Plattysk version: Horst Hoop

Kennt jüm dat Leed vun Rudolf –

Man en düüster Wiehnachsnacht

Rudolf mit de roode Schnuut?

bölk de Wiehnachtsmann:

He weer en oole Rentier

»Ick finn hier nich Wech un Stiech,

un seech rech wat leidig ut.

Rudolf, hölp uns mit dien Lich!«

Un all de annern Rentiern

Un jüm köön mi dat glööben,

lachen Rudolf fix wat ut.

Rudolfs Nääs lüch hell un kloor.

Rudolf de schååmt sick öftmååls

Proost för de rooden Nääsen:

öwer sin roodlüchen Schnut.

So warn Wiehnachsmärchen woor.

Illustration: Ilian (5 år)
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Alina (6 år)

Justus (6 år)

Kreative børn
I Lyksborg Børnehave er børnene blevet bidt af at male akvareller. En helt bunke med de fineste juleakvareller blev det til på
sommerlejren i Hjerpsted i juli.
Hvert billede er unikt og valget
af hvilke, der skulle med i julehæftet, var svært. Vi håber, I vil
nyde engle, nisser, juletræer og
rensdyr, og at de vil bidrage til
julestemning rundtomkring.

Ida (6 år)

Lyksborg Børnehave

Børnehaveleder i Lyksborg Børnehave Christina Strunz-Ewel starter maleaktiviteten i børnehaven ved at samle to, tre børn om pensler, farve og papir. Der samtales om et emne, og aktiviteten starter. Efterhånden siver flere
børn til, når de opdager, hvad der sker, og når de fanges af udgangspunktet
og de andres energi og produkter. Materialet er kendt for børnene. De ved
f.eks., hvordan de blander den ønskede
farve, og hvordan papir og farve reagerer.

Frederike (5 år)

Kreativiteten kan på den måde få frit løb.
»Børnenes krav til mig om vejledning af
teknikker og farveholdninger er imponerende, og deres fordybelsesevne og motivation er fantastisk« siger Christina. Hun
nyder maleprocessen og de samtaler, der
afspiller sig mindst lige så meget som børnene.

Ronny (6 år)

Louis (5 år)

Clara (6 år)

Frederik (5 år)
Hanni (5 år)

Lilly (6 år)

Ava (6 år)

Lasse (5 år)
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Rhys (5 år)

Solina (6 år)

Samir (5 år)

Rayk (5 år)
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Forsidemotovet er tegnet af Ida (6 år)
Frimærket er tegnet af Ava (6 år)

Forsidemotovet er tegnet af Linus (5 år)
Frimærket er tegnet af Ava (6 år)

Forsidemotovet er tegnet af Hans (5 år)
Frimærket er tegnet af Ava (6 år)

Forsidemotovet er tegnet af Melina (6 år)
Frimærket er tegnet af Ava (6 år)
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Arbejderbevægelsens internationale kampdag
Store bededag i Danmark

2015 1. halvår
1 FR

1 MA

2 TI

F E BRUAR
1 SØ

2 LØ

1 SØ
Skærtorsdag

1 TO
2 TO

10

3 ON

2 MA

2 MA Kyndelmisse

3 SØ

6

2 FR
Langfredag

6 FR

5 TO
6 MA 2. påskedag

5 SØ

6 ON

Danmarks befrielse 1945

6 LØ

5 FR

4 TO

4 LØ

3 FR

19

4 ON

3 TI

Prinsesse Marie

Kronprinsesse Mary

5 TI

5 TO
Påskedag

6 FR

4 MA Prins Henrik

4 ON

15

3 TI

2

4 SØ
5 MA

Skolernes påskeferie til og med den 17.4.

7 SØ

7 TI

7 TO

7 LØ

8 MA

7 LØ

Europadag

14 SØ

12 FR

Kristi Himmelfartsdag - Farsdag i Tyskland

13 LØ
14 TO

JUN I

Grundlovsdag - Farsdag i Danmark

Prins Joachim

Prinsgemal Henrik

15 MA Valdemarsdag

17 ON

16 TI

Undervisningsfri

17 SØ

20 LØ

19 FR

Årsmøde

Årsmøde

18 TO

16 LØ

15 FR

13 ON

11 TO

10 ON

9 TI

9 LØ

8 FR

6 TI

11

3 LØ

Helligtrekonger

Kvindernes kampdag

9 TO

9 MA

8 ON

9 FR

8 SØ

Morsdag

7 ON

7

10 SØ

9 MA

10 FR

8 SØ

10 TI

12 TI

11 MA

Prins Vincent & Prinsesse Josephine

10 TI

12 SØ

11 LØ

8 TO

10 LØ

12 YO

11 ON

20

12 TO

3

16

11 ON

12 MA

Dronning Margrethe II

11 SØ

14 TI

13 MA

Valentinsdag

14 LØ

14 LØ

13 FR

13 FR

14 ON

13 TI

15 ON

Fastelavn

17 FR

16 TO

12

15 SØ

17 TI

16 MA

21

20 ON

18 MA

17

Årsmøde - Længste dag

19 TI

21 TI

21 SØ

18 LØ

22 ON

22 MA

19 SØ

21 LØ

21 TO

18 ON

20 FR

22 SØ

22 FR

19 TO

Prinsesse Isabella

18 ON

21 LØ

20 MA

20 TI

22 SØ

20 FR

21 ON

25 TO

27 LØ

26 FR

Syvsoverdag

24 ON Sankt Hans

23 TI

22

23 LØ

25 MA 2. pinsedag

24 SØ

23 TO

25 LØ

24 FR

SSF Amtsgeneralforsamling på Flensborghus

19 TO

15 SØ

15 TO

17 TI

16 MA

8

17 LØ
18 SØ

16 FR

4

Jævndøgn

13

25 ON

24 TI

23 MA

22 TO

19 MA
Forårsfest - Flensborg Amt og Flensborg By

9

23 MA

Pinsedag

25 ON

24 TI

Kronprins Frederik

Prinsesse Athena

27 ON

26 TI

Lauseniana - Nytårskoncert
i Holmberghalle, Harreslev

18

25 SØ

27 MA

26 SØ

28 SØ

27 FR

28 TO

26 TO

28 TI

27 FR

28 LØ

e

www.syfo.d

Ret til ændringer forbeholdes!

30 TI

29 MA

Familieudflugt

30 LØ

29 FR

07.30 - 12.00 & 13.00 - 16.30
07.30 - 12.00 - eftermiddag lukket
07.30 - 12.30

31 SØ

30 TO

Åbningstider
mandag-torsdag:
onsdag:
fredag:

29 ON

26 TO

14

23 FR

5

Palmesøndag - Sommertid starter

24 LØ

27 TI

26 MA

28 LØ

30 MA

29 SØ

28 ON

30 FR

31 TI

29 TO

31 LØ
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23

24

25

26

27

11 TI

12 ON

11 LØ

12 SØ

Prins Nikolai

31 MA

31 FR
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30 SØ

30 TO
36

28 MA

29 LØ
30 ON

29 TI

28 FR

26 LØ

28 TI

26 ON

26 SØ

25 FR

24 TO

SE PT EM B ER

SSW Landsmøde

23 ON Jævndøgn

29 ON

25 TI

25 LØ

35

22 TI

21 MA

20 SØ

19 LØ

18 FR

17 TO

16 ON

15 TI

14 MA

13 SØ

12 LØ

11 FR

10 TO

27 SØ

24 MA

24 FR

34

33

9 ON

8 TI

7 MA

6 SØ

27 TO

23 SØ

23 TO

31

22 LØ

22 ON Prins Felix

27 MA

21 FR

20 TO

21 TI

20 MA Skolernes sommerferie til og med den 28.8.

18 TI

17 MA

17 FR

19 ON

16 SØ

16 TO

18 LØ

15 LØ

15 ON

19 SØ

14 FR

14 TI

30

10 MA

10 FR

13 TO

9 SØ

9 TO

13 MA

8 LØ

8 ON

29

7 FR

7 TI

6 TO

5 LØ

28

5 ON

6 MA

5 SØ

4 FR

4 TI

4 LØ

3 TO

2 ON

3 MA

3 FR

32

2 SØ

2 TO

1 TI

1 LØ

AUGU S T

1 ON

J ULI

Flensborg Amt

40

39

38

37

Tysk genforeningsdag

41

Prins Christian

Reformationsdag - Halloween

Sommertid slutter

Åbningstider
mandag-torsdag:
onsdag:
fredag:

31 LØ

30 FR

29 TO

28 ON

27 TI

26 MA

25 SØ

24 LØ

23 FR

22 TO

21 ON

20 TI

SSF Landsmøde

Allerhelgensdag

30 MA

29 SØ

28 LØ

27 FR

26 TO

25 ON

24 TI

23 MA

22 SØ

21 LØ

20 FR

19 TO

18 ON

17 TI

16 MA

15 SØ

14 LØ

13 FR

12 TO

1. søndag i advent

De dødes søndag i Tyskland

Tysklands sørgedag

11 ON Mortensdag

10 TI

9 MA

8 SØ

7 LØ

6 FR

5 TO

4 ON

3 TI

2 MA

1 SØ

NOV EM BER

07.30 - 12.00 & 13.00 - 16.30
07.30 - 12.00 - eftermiddag lukket
07.30 - 12.30

44

43

42

Flensborg Bys efterårsfest 60+ på Flensborghus

19 MA Skolernes efterårsferie til og med den 30.10.

18 SØ

17 LØ

16 FR

15 TO

14 ON

13 TI

12 MA

11 SØ

10 LØ

9 FR

8 TO

7 ON Flensborg Amts efterårsfest 60+ på Flensborghus

6 TI

5 MA

4 SØ

3 LØ

2 FR

1 TO

OK TOBE R

2015 2. halvår

49

48

47

46

45

4. søndag i advent

3. søndag i advent - Luciadag

2. søndag i advent - Nikolausdag i Tyskland

Flensborg Amts juletur

Nytårsaften

2. juledag

1. juledag

Juleaften

e
www.syfo.d

Ret til ændringer forbeholdes!

31 TO

30 ON

29 TI

28 MA

27 SØ

26 LØ

25 FR

24 TO

23 ON

22 TI

Korteste dag
21 MA Skolernes juleferie starter til og med den 6.1.2016

20 SØ

19 LØ

18 FR

17 TO

16 ON

15 TI

14 MA

13 SØ

12 LØ

11 FR

10 TO

9 ON

8 TI

7 MA

6 SØ

5 LØ

4 FR

3 TO

2 ON

1 TI

DEC EM BER

1

52

51

50

JUL I SYDSLESVIG

Julemærket fra Sydslesvig

2014

Kan købes
på
sekretaria
tet!

Jul i Sydslesvig 2014

Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen
Årets julemærker er fremstillet efter motiver af Knud Vægter

1 ark med 32 mærker

30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud anvendes
til Sydslesvigsk Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

Alkymistens vintersnaps
Ralf Conradsen
Alkymist og skriver i Agerskov brændevinslaug

Vintersnaps
Her er en snaps der har fylde, indre glød og dejlig eftersmag og så tager det
kun 10 dage at lave den.
5 hele stk. stjerneanis
45 stk. enebær
35 stk. sorte peberkerner
10 stk. allehånde
10 g lakridsrod granulat
0,7 l vodka (32-40 %)

Baggrund: Colourbox.com · foto: Ralf Conradsen

Enebær, peberkerner og allehånde knuses i en morter, og alle ingredienser
kommes på en flaske 0,7 l vodka, der skal være med en alkoholprocent på
mellem 32 og 40. Under 32 % kan den ikke trække de stoffer ud, vi ønsker,
og over 40 % trækker den stoffer ud, vi ikke ønsker. Inden det hele kommes
på flaske, hælder man lige ca. 1 dl vodka ud af flasken, ellers svømmer
det over. Når så alle dele er fyldt i, hælder man vodka efter til det står ca.
2,5 cm fra kanten. Man må aldrig fylde helt op, så dør det hele og er lige
til håndvasken. Vi har nu flasken med vodka og krydderier, den stiller vi i
bagagerummet på vores bil og kører rundt med den i 10 dage, hvor den
rigtig bliver rystet godt, det fremmer smagen mærkbart. Efter nu at have
trukket i 10 dage, skal væsken sies gennem et kaffefiler, gerne 3 gange
med et rent filter hver gang.
Det pynter, hvis man kan fylde den på en flot eller sjov flaske. Man kan allerede nu smage på vintersnapsen, men den vinder i smag, hvis den får lov
at modnes en uges tid.

Tunet julegløgg
1 flaske 1,0 l god, hjemmelavet hyldebærsaft
1 stang kanel
2 spsk. kandis
10 stk. nelliker
1 frisk knop fra fyrretræ, gerne med harpiks, eller en frisk knop fra et grantræ.
4 dl god Flensborg-rom
1 flaske 0,7 l »husets rødvin«
1 flaske 0,7 l vodka
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Hyldebærsaft kommes i en gryde. Kanel, kandis, nelliker og fyrreknop kommes i en kaffefilterpose, der lukkes med en clips og puttes i gryden. Væske
med indhold varmes op til kogepunktet. Lad det koge ca. 5 minutter, sluk
for varmen og lad det hele trække en times tid. Tag herefter posen med
krydderierne op.
Ovenstående kan godt laves dagen før for at lette arbejdet. Ved klargøring
til servering varmes den forberedte hyldebærsaft op, må ikke koge. Rosiner
og mandler efter behov kommes i. En 0,7 l-flaske af »husets rødvin«, 4 dl
god Flensborg-rom og en 0,7 l-flaske alm. vodka kommes i og varmes op
til serveringstemperatur.
Nydes med forsigtighed.

Baggrund: Colourbox.com · foto: privat

De fleste krydderier, vi kender, er bragt til Europa af munkene, der brugte
dem på grund af deres helbredende virkning. Stjerneanis blev brugt som
elskovsmiddel i det gamle Egypten. Siges at bevare ungdommelighed og
potens. Giver mælk til brysterne og lyst til sovekammergymnastik. Giver
behagelige drømme og bortdriver mareridt og er virksom mod hysteri. Sort
peber giver indre varme og øger ens velbefindende. Allehånde er af søfarten brugt som konserveringsmiddel. Lakridsrod er beskrevet i indernes
oldtidsskrifter som elskovsmiddel. Blev brugt af kineserne 2700 f. Kr. mod
katar i luftvejene. Brugt af europæiske oldtidslæger 350 f.Kr. mod astma.
Bruges i dag mod hoste og hæshed. Enebær blev tidligere brugt mod hekseri, trolddom, onde ånder og dæmoner. Siges at have magisk kraft. En drik
af enebær giver gaven at se ind i fremtiden. Styrker sanserne, giver bedre
syn, opløser sten i urinvejene, er smertestillende og god mod tarmluft. Giv
agt. Giver hurtig afføring. I øvrigt siges der, at der ikke findes den sygdom,
man ikke kan helbrede med enebær.
God fornøjelse og velbekomme.

Peberkage-skeer til gløgg
Karina Helledie Vandkrog
Opskrift fra »Amo – Den store bagebog«
500 g hvedemel
125 g smør (blødt)
200 g brun farin
175 g sirup
1 æg
½ tsk. hjortetaksalt
1 tsk. stødt kardemomme
1 tsk. stødt kanel
1 tsk. stødt nellike

Bag kage-skeerne i 6-8 min. på 2. øverste rille i en 200 grader varm ovn (varmluft 180
grader). Hold godt øje med dem, de bliver hurtigt brankede.
Dejen kan også bruges til pebernødder eller peberkager. Ønskes pebernødder, trilles der
blot kugler 1x1 cm, der lægges på en bageplade med bagepapir. Bage tiden skal muligvis
forlænges med et par minutter.
Ønskes der peberkager, rulles dejen ud, og der udstikkes figurer, der bages ved 180-200
grader på en bageplade med bagepapir.

Fotos: Karina Helledie Vandkrog

Sigt melet med hjortetaksalt. Ælt alle øvrige ingredienser sammen med melet til en ensartet
dej. Pak den ind i folie og læg den på køl i 1 time. Rul dejen ud i 2-3 mm tykkelse. Læg
teskeen på dejen, og skær forsigtigt rundt om skeen med en skarp kniv. Med en palet lægges
»skeerne« på en plade med bagepapir.
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Indskriften på klokken: In het jaar ons heren veertienhonderd negentig. Maria bin ik genoemd. De dorpelingen te Garyp liesen my gieten. Heer
Jettic de pastoor te Garyp. En Rennert, Sibren, en Jouta waren kerkvoogden. Herman goot my.

Kirkeklokken i Bedsted kirke
– nærmere en fuld opklaring
Henning Haugaard
Kolding

Bedsted ligger i centrum af Sønderjylland. Her i sognets kirketårn hænger
en meget gammel klokke, der regnes for
at være en af de ældste i Sønderjylland.
På klokken ses en indskrift, som man i
gamle dage ikke kunne læse, og dermed
mente man, at indskriften måtte være
skrevet på et meget gammel dansk eller
plattysk sprog.
Et gammelt sagn fortæller, at klokken
menes at være støbt i selve sognet på et
sted, der kaldtes Helligdal. Dette sagn
brygger byens rationalistiske præst,
Carl Viborg videre på i 1754, hvor han
nævner, at klokkens indskrift er uforståelig, bortset fra stednavnet Garup,
der ifølge præsten betyder Ter up, hvis
det oversættes fra plattysk. Ter-up skal
være et ældre navn for (Øster) Terp, der
den dag i dag ligger på en mindre bakkeø i Bedsted sogn.
I 1906 udgav Frederik Uldall en bog
om middelalderlige kirkeklokker i
Danmark og bruger her over to sider
på at beskrive klokken i Bedsted. Uldall
fandt også ud af, at klokken slet ikke var
af dansk oprindelse, men af hollandsk.
Oversat til nutidsdansk lyder indskriften: »I Vor Herres År 1490, Maria er
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jeg kaldet. Beboerne i Garyp lod mig
støbe. Hr. Jettic (var) sognepræst i Garyp. En Rennert, Sibren og Jouta var
kirkeværger. Herman støbte mig«.

Frisland, er kommet til Bedsted, vil
næppe nogensinde blive opklaret.

Klokkens indskrift afbrydes af 9 relieffer af helgener og helgeninder, der kun
genkendes vha. deres attributter. Bl.a.
ses relieffer af Antonius, Katharina,
Bernhard, Willibrord og Godehard. Ud
over disse helgener ses også på klokkens
nedre del et højt relief af Madonna med
Jesusbarnet. En fem-bladet krone pryder hendes hoved og omkring dette ses
en glorie, hvori der med minuskler står:
AVE MARIA. Jesusbarnet har et langt
klæde, der skjuler fødderne, men uden
glorie om hovedet.

Sommeren 2008 var min kone og jeg på
en ferietur til Nederlandene og havde
hjemmefra besluttet at ville besøge
landsbyen Garyp eller Garijp, som byen
hedder på frisisk, for lige at se landsbyen og den kirke, hvori Bedsteds kirkeklokke en gang i tidernes morgen kaldte

På den modsatte side af Jomfru Maria ses et billede af biskop Nicolaus af
Myra, som hæver sin højre hånd velsignende og holdende en krumstav i den
venstre. Han bærer mitra på hovedet,
og omkring dette ses en glorie, hvori der
læses: S - NICOLAUS.
Hvordan og hvornår denne hollandske
klokke, der er støbt af den hollandske klokkestøber Herman og tiltænkt
landsbyen Garyp, på frisisk Garijp i

På ferietur til Nederlandene

Nærbillede af klokkens ene relief som
viser Madonna med Jesusbarnet. En
fem-bladet krone pryder hendes hoved
og omkring dette ses en glorie, hvori
der med minuskler står: AVE MARIA.
Jesusbarnet har et langt klæde, der skjuler
fødderne.

I årene omkring 1580 opførtes i Bedsted et kirketårn, men man havde ingen klokke. Kort tid efter kom på en eller anden måde den hollandske
klokke fra Garijp til Bedsted, da den undgik at blive omsmeltet til en kanon.

indbyggerne til gudstjeneste. Byen ligger i det nordlige Nederland cirka 20
km sydøst for frisernes hovedstad Leeuwarden.
Det var en mærkelig følelse at være i
Garijp. Bortset fra husenes udseende,
mindede landsbyen i udstrækning og
størrelse om Bedsted, og selv kirken lå
for enden af bygaden.

ned gennem landsbyen. Også på dette
punkt lignede Garijp Bedsted med sine
ofte tomme gader. Et sted stod der dog
en mand, omkring de halvtreds år, der
var ved at male sit hus. På tilbagevejen
var han der stadig, og jeg kunne derfor
ikke dy mig for at henvende mig til ham
på mit bedste skoletysk.

Jeg fortalte ham, hvorfra jeg kom, og
at vi i Bedsted i Danmark har en kirkeklokke, der er støbt i 1490 af klokkestøberen Herman og tilegnet jeres
kirke her i Garijp. »Das weiss ich«, svarede manden, og dette svar overraskede
mig meget. Jeg, som troede, at jeg skulle
belære ham! Tværtimod, så vidste han

Kirken var viet til apostlen Peters, hvilket overraskede mig. Jeg havde ventet,
at den var indviet til Sct. Nicolaj eller
Jomfru Marie, som det jo også fremgår
af klokkens indskrift.
Desværre var kirken lukket, da vi kom
til Garijp. Det blev kun til en enkelt
tur rundt om kirken, og vi så her en
nøgen kirkegård med store gravstene.
Flere steder så vi de afdødes træsko på
gravene, så man bogstavelig talt fik det
indtryk, at de døde her havde stillet
træskoene.
Da jeg håbede at møde nogen, jeg kunne
snakke med og fortælle, hvorfor jeg var
kommet til Garijp, så jeg kunne delagtiggøre dem i min viden om vores kirkeklokke hjemme i Bedsted, gik vi en tur

Tegning fra 1722 af den tidligere tufstenskirke i Garijp. Her i denne kirkes tårn hang
Bedsteds klokke i årene fra 1490 til 1580 og kaldte folk til gudstjeneste. Ved et rent tilfælde
undgik klokken at blive omsmeltet, men endte som bekendt i Bedsted - Kirken i Garijp blev i
1838 afløst af en helt ny rødstenskirke.
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mere om vores klokke i Bedsted end jeg
selv. Manden lagde straks sin pensel og
inviterede os med om i haven, hvor vi
hilste på hans kone, der straks bød os
på formiddagskaffe. Alt imens hentede
Cees Blom, som manden hed, sin bærbare computer, hvorpå det dokument
var, der beskrev om hvordan kirkeklokken i 1580 var blevet taget ned fra tårnet og afhentet af en handelsopkøber
fra Leeuwarden ved navn Jan Lamberts.
Jan Lamberts havde taget 20 mænd med
sig for at afhente klokken i Garijp med
eller uden brug af magt, og for klokken
og mændenes forplejning betalte de til
byen 15 hollandske dalere.
Det viste sig, at den mand som jeg ved
et rent tilfælde var stødt på, var byens
lokalhistoriker, Cees Blom. Som en lille
beskeden gave gav jeg ham et foto af
klokken i Bedsted, som han naturligvis
aldrig havde set. Han blev glad for billedet og lovede, at han næste sommer
ville komme til Danmark for at aflægge
Bedsted et besøg, hvilket han gennem
mange år havde tænkt sig. Han ville så
også medbringe en båndoptager, så han
kunne få lyden af kirkeklokken med sig
hjem.
Fornøjet over udbyttet af besøget stod
jeg hjemvendt fra ferien med et dokument, som jeg desværre ikke helt til
fulde forstod, da det var skrevet på hollandsk. Jeg fik dog hurtig hjælp til oversættelsen af Annett van den Heuvel,
hollansk gårdmandskone på en gård i
Kisbæk ved Bedsted.
I teksten »Registret over åndelige fremkomster fra Oostergro« fra 1581 finder
vi den »gamle klokke« omtalt. Heri
nævnes også kirkeværgerne i Garijp,
og at der blev betalt femten dalere for
klokken samt givet fortæring til tyve
mænd i forbindelse med nedtagelsen af
klokken.
Bydommer Kempo Sioerdz, Wiarda,
kan endda fremlægge en kvittering.

men i stedet ekspederet klokken videre
ud af Holland til Danmark via en opkøber. Ved et rent tilfælde undgik kirkeklokken således at blive omsmeltet til
en kanon. I stedet endte den i Bedsted,
der på det tidspunkt lige stod og manglede en klokke til det nyopførte kirketårn!
Genbesøget i Bedsted
Den gamle klokke fra 1490, der fra omkring 1580 har hængt i Bedsted kirke.
Klokken er her fotograferet i forbindelse
med et besøg af to lokalhistorikere Cees
Blom og bogforlagsudgiver Klaas Jansma.
På billedet forsøger de at frigøre klokken
for at tage den med tilbage.
Foto: Marie-Christine Sprengers

Hvad var der sket? - Jo, under oprøret
mod Spanien blev der i de forskellige
dele af De Forenede Nederlande opkrævet klokker til »krigsmæssige aktiviteter«.
Den 30. juni 1580 besluttede staten
Frisland derfor, at samtlige kirkeklokker i hver by på nær én, skal tages ned
for at blive »omformet til onde sager«,
dvs. omstøbes til kanoner.

Som aftalt lovede lokalhistorikeren
Cees Blom året efter at aflægge Bedsted
et besøg, og i begyndelsen af maj 2009
meldte han sin ankomst. Han ville tage
sin kone, Marie-Christine med samt
ægteparret, Dout og Klaas Jansma.
Hele menighedsrådet i Bedsted med
præsten Heine Holmgaard i spidsen
samt mange andre interesserede var
mødt frem til det berammede tidspunkt. Efter at hollænderne havde hilst
på alle, fik de lejlighed til både at se og
høre den gamle klokke, hvorefter sognepræsten inviterede på kaffe og lagkage for alle de fremmødte.

Åbenbart forventede man modstand
ved opkrævningen af klokkerne, siden
det var nødvendigt at indskrive følgende
sætning i vedtægterne og retningslinjerne ved afhentningen: »Hvis en by ikke
vil samarbejde, da skal klokken hentes
med tvang med hjælp fra soldater«.
Af de afleverede klokker købte Staten
Frisland den 15. november 1580 i alt
fire kanoner hos Nicolaas Erix fra Amsterdam. Man skulle derfor tro, at den
gamle kirkeklokke fra Garijp i 1580 var
blevet omstøbt til en kanon. Det er dog
ikke sket, da klokken den dag i dag beviseligt hænger i kirketårnet i den syddanske landsby Bedsted. Muligvis har
opkøberen eller de tyve mænd, som
nedtog klokken fra tårnet i Garijp, ikke
handlet ifølge statens retningslinjer,

Henning Haugaard. Født og opvokset i
Bedsted 1945. Siden 1973 bosat i Kolding
og her virket som folkeskolelærer, har
desuden gennem mange år arbejdet med
sit hjemsogns historie. Siden 2012 formand for Grænseforeningen i Kolding og
omegn. Foto: privat

Kilder: Frederik Uldall: »Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker«. København 1906. Heri afsnittet om kirkeklokken i Bedsted, side 192195. Rigsmuseet i Amsterdam har velvillig svaret på Uldalls forespørgsel angående Garyp, der er en landsby i provinsen Frisland. Efterfølgende
kunne Uldall takke professor Gallée i Utrecht for oversættelsen af klokkens indskrift. Senere har pastor emeritus van Borssum Waalkes haft
den godhed nærmere at forklare Uldall at »gae« i Frisland betyder en landsby, og gamaghen er beboerne af denne. »personne« (persona) betyder
pastor i modsætning til den unge præst eller »vikarius« ved samme kirke.
Lokalhistoriker C. J. Blom, Westerein 4, 9263 Garijp ved Leeuwarden i Holland: »Fra Garijps kirkehistorie« 1990.
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J.C. Møller-Fonden 1976-2014
Henrik Geipel
Harreslev

for telefoninstallation hos ensomme
ubemidlede samt på at støtte deprimerede mennesker med behov for et ferieophold. På grund af finanskrisen er
legatportionerne i dag ikke længere så
store, vi vil helst nå ud til så mange som
muligt.
Fondens start i 1976 var ret beskeden,
men hurtig blev Fondens virke kendt,
man fik kontakt til mange personer,
som gennem deres lokalkendskab kunne indstille personer til legatportioner.
Uden disse tillidsrepræsentanter hhv.
anbefalere kunne Fonden slet ikke eksistere.

Den 12. oktober 1976 ville den danske
sydslesviger grosserer J.C. Møller, oftest
kaldt I.C. Møller, Flensborg være fyldt
100 år. I den anledning har hans søn
Traugott Møller, Sønderborg oprettet »De små glæders Fond« til minde
om sin far. Formålet var ene og alene at
sprede lidt solskin og glæde til så store
kredse som muligt inden for Sydslesvig.
Konkret kan der ydes hjælp i tilfælde,
hvor offentlige og andre instanser ikke
når frem.
Stifteren Traugott Møller har bl.a.
tænkt på at hjælpe løsladte fanger, sørge

J.C. Møller var et meget udadvendt
menneske, der i mange år var politisk
aktiv inden for det danske mindretal.
Efter Tysklands sammenbrud i 1945
blev J.C. Møller af den britiske militærregering udpeget til Flensborgs første
danske overborgmester, det var den 15.
maj 1945. J.C. Møller døde i 1955.

Legatet kan ikke søges, idet hjælp kun
finder sted efter indstilling af en frivillig
medhjælper hhv. anbefaler. Fonden bygger udelukkende på tillid, »medarbejderkredsen« både fra mindretallets og
tysk side er så stor, at komiteen umuligt
kan kontrollere, om pengene bliver udleveret.
J.C. Møller var født i Haderslev, men
slog sig fra bar bund igennem i Flensborg, hvor han blev en af byens store og
ansete forretningsmænd, efter 1920 ledende dansksindet kommunalpolitiker
med en sund økonomisk og tillige med
stor social forståelse. I 1902 grundlagde
han den manufakturforretning i Flensborg, der blev begyndelsen til Møller

Sydslesvigske feriebørn fra en sketch i Borgerforeningen 1919-20,
Traugott Møller er nummer to fra højre.

Overborgmester J. C. Møller har besøg af
den engelske kredsresident Mr. Ryan på
Flensborg Rådhus efteråret 1947.

1876-2014: 38 år, i denne tid har Fonden uddelt ca. 39.000 legatportioner der
svarer til et beløb på 4,5 mio. euro.

Fotos: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

J.C. Møller, ca. 1930

& Co i Sønderborg. I 1919 opgav J.C.
Møller håbet om, at Flensborg ville blive
en del af Danmark, og han åbnede en filial i Sønderborg. Den, der blev sønnen
Traugott Møllers store livsværk.

Valg i Flensborg, 13. oktober 1946. J. C. Møller, et par andre herrer
og to damer i kø, formodentlig uden for et valglokale.
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Jubilæumsåret –
og hvad fik vi ud af det?
Mogens Rostgaard Nissen
Leder af Studieafdelingen og arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Jubilæumsåret for 1864 er ved at rinde
ud, og der kan være grund til at spekulere lidt over, hvad vi så fik ud af det.
Det er naturligvis vanskeligt at sige noget præcist om, fordi det endnu er for
tidligt at vurdere den længerevarende
betydning af jubilæet. Men der er dog
nogle ting, der begynder at aftegne sig.
I løbet af 2014 har der været gang i en
meget lang række 1864-aktiviteter. Især
i løbet af årets første måneder skete
der rigtig meget, og det hele kulminerede den 18. april i forbindelse med
150-årsdagen for stormen på Dybbøl,
hvor omkring 15.000 mennesker var
mødt op på Dybbøl Banke for at højtideligholde begivenheden. Det blev
gjort meget klart, at det netop var en
højtideligholdelse og ingen fest. Dronning Margrethe og statsminister Helle
Thorning-Schmidt holdt de officielle
danske taler, mens den tyske
ambassadør i Dan-

mark, Michael Zenner, og ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten, Torsten Albig, stod for de tilsvarende tyske taler.
Alle sejl var således sat til for at holde
en fælles dansk-tysk højtidelighed. Noget tilsvarende kan man sige om den årlige Oversø-march den 6. februar, hvor
formanden for Folketinget, Mogens
Lykketoft, og den slesvig-holstenske
landdagspræsident Klaus Schlie, holdt
de officielle taler. I anledning af jubilæet
valgte mange at forlænge marchen, så de
gik hele vejen til Dybbøl.
Ellers er det især Museum Sønderjylland, der med Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl Banke i spidsen
har gjort mest ved 150-årsjubilæet. Det
er dog kendetegnende, at aktivitetsniveauet i Sønderjylland og Sydslesvig
toppede i foråret, og at der kun har været relativt få arrangementer efter sommerferien.
I efteråret 2014 viste DR-TV dramaserien »1864« med en meget lang række
kendte danske skuespillere. Serien har
kostet omkring 150 mio. kr. og vises i
løbet af 2015 som spillefilm i de danske biografer. TV-serien var endnu ikke
vist, da jeg skrev disse linjer, og jeg ved
derfor ikke, hvor godt den er blevet
modtaget af seerne og af dagbladenes
anmeldere. Under alle omstændigheder
er det dog vigtigt at gøre sig klart, at målet med tv-projektet har været at skabe
en dramaserie – ikke at lave en korrekt
gengivelse af historien. Set med historikerbriller kan det naturligvis være lidt
betænkeligt, fordi serien utvivlsomt i
de kommende år vil have afgørende
betydning for befolkningens viden om
1864. Omvendt må vi jo også erkende,
at hvis der blev lavet en mere historisk
korrekt serie, ville den formentlig være
blevet lidt småkedelig med relativt få
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seere til følge. Forhåbentlig vil »1864«
nå ud til grupper af danskere, der ellers
ikke ville vide noget om begivenhederne
før, under og efter krigen. Og der er ingen tvivl om, at tv-serien får langt større
blivende betydning for befolkningens
historieforståelse end den lange række
af udstillinger, foredrag og andre jubilæumsarrangementer, der allerede er
ved at være glemt igen.
Hvis vi tænker tilbage på den store succes, som »Matador« har haft, lige siden
serien blev vist første gang i 1978, må
man som historiker erkende, at serien
i høj grad har defineret danskernes
forståelse af Danmark i 1930'erne og
1940'erne. Uanset at »Matador« jo også
var en dramaserie, der kun fortalte en
lille del af historien, så har det lige siden
været svært at trænge igennem med andre syn på perioden, fx i forhold til den
centrale styring af økonomien i 30'erne;
modstandsbevægelsen under besættel
sen eller overgangen fra krig til fred i
1945. Derfor er jeg noget splittet i mit
håb om »1864«s succes; på den ene side
ønsker jeg virkelig, at mange mennesker vil se serien og få større kendskab
til, hvad der skete i dette skæbneår. På
den anden side håber jeg ikke, at succesen bliver så massiv, at den fremover
vil overskygge alle forsøg på at formidle
en mere nuanceret historie om begivenhederne.
2014 har været et stort jubilæumsår, og
en lidt negativ konsekvens af de mange
arrangementer vedrørende 1864 har
været, at de øvrige jubilæer er blevet noget overset. To af de store jubilæer, som
kun er blevet stedmoderlig behandlet, er Danmarks tab af Norge i 1814
og udbruddet af Første Verdenskrig i
1914. Tabet af Norge havde meget stor
betydning for den danske helstat og for

Nu kan vi så glæde os til jubilæerne
i 2015. Mon ikke 75-årsjubilæet for
den tyske besættelse af Danmark 9.
april 1940 vil blive markeret med talrige udstillinger, bøger, tv-udsendelser,
film, avisartikler og så videre? Vi kan
nok også forvente, at kvindernes valgret i Danmark i 1915 vil blive fejret.
Over hele Tyskland vil 25-året for genforeningen naturligvis blive markeret.
Derimod skal vi nok ikke regne med,
at der gøres ret meget ud af Knud den
Stores omfattende flådeangreb på England i 1015, selvom det førte til, at han
erobrede landet. Det er jo så længe siden og så svært at forholde sig til, ligesom det i lyset af Ukraine-konflikten
vel heller ikke er helt politisk korrekt at
fejre en erobringskrig.

Fotos: Bernd Engelbrecht

Norge, men ud over nogle få udstillinger – primært i Hovedstadsområdet
– er dette 200-årsjubilæum på det nærmeste ignoreret i Danmark. Udbruddet
af Første Verdenskrig for 100 år siden
fik meget stor betydning for hele Europa, men krigen betød ikke ret meget for
Danmark, der forblev neutral gennem
hele krigen. I dansk historieskrivning
er der en tendens til at glemme, at rigtig
mange sønderjyder deltog i krigen, og at
flere tusinde døde. Museum Sønderjylland har gjort meget ud af dette jubilæum i løbet af efteråret 2014, men i det
øvrige Danmark er 100-årsjubilæet stort
set forbigået i tavshed. Andre jubilæer
kunne have været nævnt – fx 75-årsjubilæet for udbruddet af Anden Verdenskrig og 25-årsjubilæet for murens fald
– men jeg skal ikke gøre mig til dommer
over, hvilke jubilæer der er de vigtigste.
Jeg vil blot konstatere, at der kan være
en risiko ved at gøre så
meget ud af
et jubilæum,
at de øvrige
næsten overses.
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Interneringerne i Flensborg
ved Første Verdenskrigs udbrud
René Rasmussen
Museumsinspektør på Sønderborg Slot

Den 31. juli 1914 blev der erklæret
»overhængende krigsfare« i Tyskland.
Straks samme aften blev fremtrædende
dansksindede i Aabenraa og Haderslev arresteret og interneret af politi og
militær. Sønderborg og Tønder fulgte
efter de følgende dage. Op imod 280
dansksindede fra de fire nordslesvigske
kredse blev interneret.
Tirsdag den 4. august 1914 blev det
Flensborgs tur. Arrestationerne gik i
hovedsagen ud over de danske redaktører og journalister på Flensborg Avis.
Om formiddagen blev chefredaktør
Ernst Christiansen, redaktionssekretær
L.P. Christensen, bogholder J. Vrang og
journalist Tycho Filskov afhentet på redaktionen, der dengang lå på Nørretorv.
De blev marcheret gennem byen til arresten på det gamle rådhus under skarp
bevogtning.
Nedenfor på Nørretorv havde der samlet sig et større opløb, der råbte og truede ad de arresterede. De første dage af
krigen var præget af stærk nervøsitet og
frygt for spioner og forrædere.
På rådhuset blev journalisterne lukket
ind i en enecelle, hvor politiet plejede
at opbevare vagabonder og andre løse
eksistenser. Lidt senere forøgedes selskabet med yderligere to gæster, nemlig redaktør P. Simonsen og journalist
Andreas Grau, der ikke havde været på
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Fangevogtere i Flensborg

redaktionen. Senere samme aften blev
de seks pressemænd flyttet over i en lidt
større celle, men der var kun to smalle
brikse, så i to døgn måtte de klemme sig
sammen eller skiftes til at sove. Maden
måtte de selv sørge for at rekvirere ude
fra byen – mod betaling.
Onsdag den 5. august 1914 skulle Tycho Filskov, der var i den værnepligtige
alder, være mødt til mobilisering. Han
frygtede, at der ville komme bud efter
ham, og at han ville blive puttet i trøjen,
men intet skete. Det var en underlig situation, huskede han senere, at »sidde i
en stinkende kachot ... og alligevel kun
nære det brændende ønske, at der ingen

forandring ville ske, at indespærringen
måtte vare foreløbig, helst hele krigen
ud.«
Sent onsdag eftermiddag blev selskabet
forøget med købmand Steffensen, der
var blevet arresteret pga. nogle udtalelser om Tyskland. Han kunne fortælle,
at England havde erklæret Tyskland
krig pga. indmarchen i Belgien. Det fik
humøret til at stige et par grader.
Den 6. august 1914 blev fangerne flyttet til den splinternye latinskole mellem
Diakonissestiftelsen og Kunstindustrimuseet. Her blev de nu syv fanger indlogeret i et klasseværelse med hver en

I andre lokaler på latinskolen sad andre fanger, som pressemændene efterhånden fik kontakt til. Det drejede sig
mest om søfolk og fiskere fra egnene
omkring Flensborg Fjord, samt nogle
dansksindede fra Gråsten-egnen. Den
7. august 1914 kom en større forsamling arrestanter fra Tønder og vestegnen og en uges tid senere endnu en flok
vestfra – herunder grev O.D. Schack.
Tøndringerne, der var blevet arresteret den 3. august og ført til Altona, var
egentlig blevet løsladt igen. Men friheden blev kun kortvarig. De blev anholdt
for anden gang – og denne gang ført til
Flensborg.
Indbyrdes kommunikation mellem cellerne på Latinskolen var – i hvert fald
i begyndelsen – strengt forbudt. Tycho
Filskov fandt dog på en metode, med
hvilken han kunne kommunikere med
sin bror, købmand Lorenz Filskov fra
Møgeltønder, der sad blandt vesterboerne i et andet klasseværelse. Han overtalte den venlige arrestforvarer Speck
til at overbringe broderen to bananer –
broderen led af svag mave og tålte desværre ikke ret meget andet, forklarede
han. Bananerne var indsvøbt i avispapir,
som Tycho Filskov med blyant havde
skrevet en meddelelse på. Lidt senere
returnerede arrestforvarer Speck med
to nikotinfrie cigarer fra Lorenz Filskov
til sin bror, der – havde Lorenz Filskov
forklaret – desværre ikke så godt tålte
at ryge andet. Cigarerne var pakket ind
i papir, på hvilket Lorenz Filskov berettede om omstændighederne ved vesterboernes arrestation. De følgende dage

Fanger på navigationsskolen

blev der udvekslet nyheder ad denne
vej, men efter nogen tid blev der slækket på sikkerheden og der blev mulighed for at tale sammen.
Tiden fordrev fangerne i Flensborg med
at fortælle historier, spille kort og dyrke
gymnastik. I Flensborg lykkedes det at
udgive en særlig »fængselsavis«, Flensborg Arrestavis. Hele redaktionen var
jo samlet, så det var en smal sag at ned-

skrive »nyheder« med blyant på et stort
ark konceptpapir med forskelligt muntert stof fra fængselslivet. Bladet blev
»trykt« i ét eksemplar og båret rundt
på de forskellige stuer til oplæsning for
beboerne. Abonnementsprisen var én
cigar pr. dag pr. stue. Det var – huskede
Tycho Filskov: »slet ikke så dyrt, når
man betænker, at der boede 8-10-12
mand på hver stue, bortset fra enkelte
som den, hvor grev Schack og redak-

Fotos: Museum Sønderjylland · Tegninger: Werner Christiansen: Godsinspektør H.C. Davidsens Forbryderalbum, Tønder 1973

halmsæk som leje. Næste dag fik de dog
lov til at rekvirere sengetøj hjemmefra.
Om aftenen kom overborgmester Todsen på besøg for at forvisse sig om, at
fangerne blev behandlet korrekt.
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tør Skovrøy boede sammen, eller hvor
et ægtepar som hr. og fru Lorenzen fra
Ballum havde til huse. Som aviskone
fungerede Andreas Grau, men så vidt
jeg husker, blev han senere afsat, fordi
han sigtedes for at ryge de bedste cigarer selv. En cigar er jo nok en cigar, men
som møntenhed betragtet var det lidt
uheldigt med dem, da der jo kan være
megen forskel på en grevelig cigar og en
almindelig Stinkadores.«
Flensborg Arrestavis havde en medarbejder på hver stue. Godsinspektør
Davidsen fra Schackenborg, der var en
dygtig tegner, fungerede som illustrator.
Han tegnede med tiden desuden portætter af alle de arresterede og samlede
dem i et »forbryderalbum«.

5.
På navigationsskolen blev de fleste
indsat på 8-10-mands stuer. Det gik i
begyndelsen »meget preussisk til«, fortæller Tycho Filskov, men efterhånden
fik de lov til at gå ned i skolegården
og modtage besøg af deres koner. Den
4. september 1914 kom H.P. Hanssen
på besøg. Han kunne fortælle, at det
ikke kunne vare længe mere. Endelig
den 6. september 1914 slap de flensborgske pressemænd og Andreas Grau
fri, og de følgende dage blev flere frigivet. De løsladte måtte alle underskrive
følgende erklæring:
»Jeg erklærer herved:
1. at jeg ikke vil vise noget ikke-tysk
sindelag
2. at jeg ikke vil øve, understøtte eller
begunstige noget, som kan være i
modstrid med tyske interesser
3. at jeg i særdeleshed ikke vil udbrede meddelelser om politiske eller
militære tildragelser, især ikke ud
over landets grænser
4. at jeg ikke vil deltage i nogen slags

foreninger eller møder af dansk
retning
at jeg kun i påtrængende tilfælde
vil forlade min hjemstavnskommune og aldrig, uden at jeg mindst
24 timer i forvejen har givet politimyndighederne meddelelse om
rejsens årsag, formål og varighed,
og politiet har givet sin tilladelse til
rejsen.«

I begyndelsen oktober 1914 var der
kun to fanger tilbage på navigationsskolen i Flensborg: Grev Schack og Tycho
Filskov. Tycho Filskov nægtede at underskrive erklæringen. Han var nemlig
udmærket klar over, at samme øjeblik
han skrev under, så ville han blive indrulleret i hære og sendt afsted til fronten. Men den 8. oktober 1914 gik den
ikke længere for Tycho Filskov: Selvom
han fortsæt nægtede at prente sit navn
under noget som helst, blev han hentet
af en betjent og ført til kasernen, hvor
han blev indrulleret i den tyske hær.
Dermed var den sidste flensborger atter
på fri fod.

Foto: Museum Sønderjylland

Den 21. august 1914 kunne fru redaktør Marie Jessen, udgiver af Flensborg
Avis, fortælle fangerne, at den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen arbejdede ihærdigt for deres frigivelse, og at
det ikke kunne vare længe mere. De fleste ventede løsladelsen den 24. august
1914, men det skulle gå anderledes.
Denne dag blev fangerne tvært imod

flyttet til et nyt fængsel: Den gamle navigationsskole syd for byen.

Fangerne samlet
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Jeg har tumlet mig i leg
på Skamlingsbanken
Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at jeg er dansker. Dansk er mit modersmål, og Danmark er mit fædreland. Jeg
er stolt af at være født i Danmark, mere
præcist ved foden af Skamlingsbanken.
I dag bor jeg kun ca. 25 km fra mit fødested.
Det var på Skamlingsbanken, jeg som
barn og ungt menneske tumlede mig i
leg – om vinteren på de fantastiske kælkebakker og om sommeren med at lege
»røvere og soldater«. Min gymnasietids
»majfester« med årets »majdronning«
blev holdt på Skamlingsbanken, og
familiens store fester, konfirmationer,
sølvbryllupper og runde fødselsdage
blev holdt på Skamling. Jeg oplevede
endda, at både min mor og min far i
kortere eller længere perioder havde arbejde på stedet, henholdsvis i køkkenet
og som havemand. Ja, én af mine brødre
har faktisk haft lommepengejob som
søndags-P-vagt på parkeringspladsen
på Skamlingsbanken, og jeg selv? Jo, jeg
har såmænd »sat mange penge i Skamlingsbanken« ved min ungdoms talrige
foreningsballer, hvor Svend Nicolaisens
Orkester spillede, eller hvor Otto Brandenburg var sangsolist.
Efterhånden som jeg blev ældre, blev
jeg mere bevidst om Skamlingsbankens historie, denne randmoræne fra

Fest på Skamlingsbanken 4. juli 1844, billedet er identisk med et billede der hang i Svend
Damgaards barndomshjem.

sidste istid og Sønderjyllands højeste
punkt med sine 113 meter over havets
overflade, som jeg i øvrigt også lavede
afgangsprojekt om i faget geografi til lærereksamen i 1971 fra Haderslev Statsseminarium.
Skamlingsbanken er ikke blot et smukt
udsigtspunkt. Den fortæller også vigtige træk af Danmarks historie, særligt
om 1800-årenes sønderjyske sag i Slesvig. Her kommer historien i korte træk.
Siden 1843 har Skamlingsbanken været et folkeligt og nationalt samlingssted. Slesvig og det sydligere Holsten
var førhen hertugdømmer, Slesvig under den danske krone, Holsten med

tysk tilknytning. Grænsen til kongeriget gik ved Kongeåen, og Skamling lå i
det nordlige Slesvig/Sønderjylland. Efterhånden blev Holsten dominerende,
og det danske sprog blev trængt. I begge
hertugdømmer var administrationssproget tysk, men mange sønderjyder
holdt fast i det danske sprog.

Billedmateriale: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Svend Damgaard
Tidl. lærer og forhenværende formand for Grænseforeningen Kreds 20

Konflikten skærpedes, da en slesvigholstensk embedsmand i 1830 krævede
en fri forfatning for begge hertugdømmer, adskilt fra Danmark. Sønderjyder,
der ønskede at bevare tilknytningen til
Danmark, svarede igen med at kræve
dansk som administrationssprog i de
sogne, hvor man talte dansk i skole og
kirke. Det efterkom den danske konge

Møde på Skamlingsbanken 27. juni 1937
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Niels Bøgh Andersen til højre og Julius Bomholt i midten står foran
monumentet på Skamlingsbanken, ca. 1960.
Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

I dag holdes der ikke længere folkemøder på Skamlingsbanken. De seneste
år har der hvert år en søndag i august
måned været en operafestival på Skamlingsbanken med kunstnere fra Det
kongelige Teater som en lille reminiscens.
Min barndom og ungdom ved foden
af Skamlingsbanken med granitstøtten
og det kæmpestore Dannebrogsflag fylder naturligvis meget i min bevidsthed.
Faktisk har jeg enkelte gange fungeret
som tur-guide på udflugter langs den
gamle grænse fra vest og med afslutning
på Skamlingsbanken.

Christian 8. i 1840 med det såkaldte
»sprogreskript«. Til minde herom købte en kreds af sønderjyder Skamlingsbanken som mødested for danskheden,
og den 18. maj 1843 holdtes den første
af mange sprogfester på Skamlingsbanken. I 1863 rejstes en granitstøtte af 25
svenske granitklodser over den danske
sags forkæmpere. Den blev imidlertid sprængt af det preussiske militær i
1864, men genrejst i 1866 efter at lokale folk købte stenene fra den sprængte
støtte på auktion og gemte dem i deres
lader tæt på banken.
Ved grænsedragningen i 1864 kom
Skamlingsbanken til at ligge i Danmark, og de folkelige møder blev genoptaget i 1884. Deltagerne kunne fra toppen af Skamlingsbanken skue ud over
det land, som man ønskede genvundet
for danskheden, og samtidig havde møderne betydning for mobiliseringen af
folket i den nationale kamp. I tiden herefter rejste man mindesten på banken
over de mænd, der havde ydet en indsats for Sønderjylland og modersmålet,
bl.a. N.F.S. Grundtvig, Orla Lehmann
og Laurids Skau.
Efter Genforeningen i 1920 fortsatte
de nationale møder. Mine forældre har
fortalt om møder med op til 100.000
deltagere, hvor alle veje og pladser var
plastret til med biler og hestekøretøjer,
og hvor det tog flere dage efter møderne, før trafikken atter blev normal.
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Der er ikke udsigt til sprogfester på
Skamlingsbanken i fremtiden. Men
der er i 2014 udarbejdet et stort projekt, der har til formål at renovere hele
området omkring Skamlingsbanken og
gøre området endnu mere indbydende
for kommende generationer. – Skamlingsbanken er bestemt et besøg værd!
Jeg er 2. generations-indvandrer
Nu må jeg komme med en tilståelse.
Billedet af mit barndoms- og ungdomsliv ved foden af Skamlingsbanken er
måske ikke så lyserødt, som jeg tidligere
har forsøgt at beskrive det.
Jo, jo, jeg er og føler mig pæredansk,
og jeg elsker det danske sprog og den
danske sangskat. Min fars slægt er landmænd og også pæredansk og har altid
boet på egnen, hvor jeg er født, og den
kan føres tilbage til Skjalm Hvide og
Segebod Krummedige, der levede for
flere hundrede år siden.
Men jeg er også 2. generations-indvandrer! Her kommer dén historie i den
korte udgave.

tysker, fik kort tid derefter besked om
at stille som russisk soldat eller forlade
landet med sin familie med kort frist.
Valget var for ham ganske klart: Familien, far (Gottlieb), mor (Emilie), og de
6 børn (Olga 13, Reinhold 10, Emil 9,
Bertha 7, Friedrich 5 og lille Erna) pakkede de vigtigste ejendele sammen og
begav sig på flugt.
For at gøre en lang historie kort endte
flugten i Sønderjylland, nærmere betegnet i landsbyen Jels. Efter en meget
vanskelig og barsk ny start med hårdt
arbejde kom familien på fode igen, og
min mor blev ung pige i huset hos min
farbror, der havde en gård, hvis marker
stødte op til Skamlingsbanken.
At være 2. generations-indvandrer er
ikke noget, som mine 3 brødre og jeg
har tænkt så forfærdelig meget over under vores opvækst, og jeg mener ikke,
det har påvirket vores tilværelse overhovedet.
Når jeg tænker på sproget, har det jo for
vores vedkommende altid været dansk.
Min mor kom godt nok i tysk skole fra
starten, men så blev skolen dansk. Jeg
kunne ikke forstå, at min mor kunne
tale tysk, - min mors »historie« var ikke
noget, som man talte om. Nå jo, hendes
forældre var jo tyske; men vi boede jo
i Danmark, og der blev kun talt dansk
derhjemme. Kun når min mormor i
de sidste år af hendes levetid kom på
besøg, kunne der falde enkelte ord på
tysk, men det syntes vi drenge blot var
en morsom afveksling.
Sproget er kulturbærer
Så er det, at jeg kommer til at tænke på
dét med sproget, og hvor vigtigt sproget

Min mor er født i Dombrovka i nærheden af storbyen Kiev i Ukraine. Af
tyske forældre, der udvandrede dertil
fra Kirschitten i Østpreussen ikke langt
fra Kaliningrad eller Königsberg, som
det hed dengang. Ved udbruddet af 1.
verdenskrig - skuddet i Sarajevo den
28. juni 1914 - var min mor knap 4 måneder gammel. Min morfar, som jo var
Svend Damgaards mormor, Emilie (født Reiss, født den 8. sept. 1878 i Malinufka, Lublin,
Polen) og morfar, Gottlieb Borchert (født den 21. nov. 1864 i Kirschitten, Bartenstein, Østpreussen), de blev viet den 9. juli 1898 og fik sammen 9 børn.
Foto: privat

er. Jeg tror ikke, at min mors historie er
enestående; men det er vigtigt, at vi er
bevidste om vores sprog. For det er jo
sproget, det talte sprog og det skrevne
sprog, der er bærer af vores kultur. For
mig at se er sproget den absolut vigtigste kulturbærer. Vi taler det sprog, som
vi er vokset op med, - det sprog, som
vore forældre taler eller talte, og som vi
med større eller mindre held forsøgte at
efterligne, og som vi selv har udvidet og
udviklet i tidens løb.
Svend Damgaard på Frisertur i Andersen Hüs i Klockries.

Den sproglige diskussion i mange mindretal fylder meget, naturligvis også
blandt medlemmerne af det danske
mindretal i Sydslesvig. Diskussionen
foregår i foreningerne, og den tager
spalteplads i mindretallets avis, Flensborg Avis, senest i forbindelse med lokale stednavne. Skal vi holde fast i mindretallets eget sprog, - eller skal vi lade
os rive med og tale flertalsbefolkningens sprog, - eller begge dele? Dansk,
tysk, sønderjysk, plattysk, frisisk?
Flersprogethed bliver vel af de fleste betragtet som en kvalitet. At man kan forstå - og gøre sig forståelig på flere sprog,
er for mange en drøm i forbindelse med
den større mobilitet i hverdagen, hvor
vore rejser bliver flere og længere, og
afstandene på jorden overvindes stadig
hurtigere. Uddannelse og job er områder, hvor det at være flersproget er en
klar kvalitet, der pendles over landegrænser i større og større tal i arbejdsmæssig sammenhæng.
Problemet med at bevare sproget aktivt er vel især udpræget i talmæssigt
små mindretal. Kan mindretallet bestå? Kan mindretallet bevare sin kultur
og sin egenart? Kan sproget bevares?
Mange vil sikkert besvare dette spørgsmål bekræftende og tilføje: Ja, sproget
skal bevares, - for sproget er jo en vigtig
del af et mindretals kultur, - sproget er
kulturbærer! Hvis man holder op med
at tale sproget, går mindretallets kultur
i opløsning, - den forsvinder og bliver
hængende i luften som et historisk fænomen.
På turen til de frisiske mindretal i april
2014, arrangeret i fællesskab af SSF

Flensborg Amt og Grænseforeningen
Kreds 20 i det tidl. Vejle amt blev det
klart, at der er stor bekymring omkring
mindretallenes fremtid. Det gælder friserne i Nordfrisland, østfriserne i Østfrisland og især saterfriserne i det lille
område Saterland i Niedersachsen. I
det sidstnævnte område er der kun ca.
2.000 personer tilbage, der taler det
særlige saterfrisiske sprog.
Som vi hørte det flere steder, forstærkes
problemet, hvis nutidens generation
ikke lærer deres egne børn stedets og
mindretallets gamle sprog, og sproget
ikke længere anvendes i børnehaver og
skoler i området.
Må det være tilladt en totalt udenforstående dansker – ikke engang sønderjyde, da jeg er født ved foden af
Skamlingsbanken nogle få kilometer
nord for den gamle Kongeå-grænse – at
formulere følgende, der måske kan være
en lille pind i forhold til at bevare sprog
og kultur i mindretalsområder: Lær
dine børn dit sprog, - hvad enten det er
dansk, plattysk eller frisisk!

Saterfrisernes kulturhus i Schaddel/Scharrel.

Karl Peter Schramm, formanden for saterfrisernes
forening Seelter Buund, fortæller om saterfriserne.

Eller et hvilket som helst andet, for dén
sags skyld.
Når der er mange nok, der holder fast
i og anvender sproget i den daglige
kommunikation vil man kunne lægge
pres på myndighederne og forhåbentlig
opnå, at sproget tales i børnehaver og
skoler, at der måske endda lægges undervisningstimer ind på sproget i skolen. Så lever sproget, så lever kulturen
videre, forhåbentlig til glæde for kommende generationer.

Den lille skole i Schaddel/Scharrel i Saterland.
Fotos: Marike Hoop
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Julegaveidé

I 2013 tager Simon Glöde tilbage til Danmark efter at være blevet kontaktet af Danmarks Radio om at deltage i
musikprogrammet »Mentor«. I dag er Simon Glödes musikalske base i Hamborg, hvor han har fundet sig et fast
band til sine kommende live-koncerter. I Flensborg får vi ham senest at se igen til foråret 2015 på Volksbad. Musik,
videoer og mere information findes på www.simonglode.com. CD'en »Blame it on the Boogie« kan bl.a. købes på
Aktivitetshuset, på iTunes og høres på Spotify.

Juletur

Museet Tidens Samling

Juleturen 2013 gik til Odense. Udover det skønne H.C. Andersen-julemarked,
som altid er en særlig oplevelse, da det ikke er så kommercielt som mange
andre byers markeder, var der en del deltagere, der var inde i Museet Tidens
Samling. Her findes der et privatejet hands-on-museeum med interiører fra
det 20. århundrede, hvor man må prøve tøjet, sætte sig i møblerne, spille på
klaveret, bruge grammofonen og læse i bøgerne. Det er endda tilladt at åbne
skuffer og skabe og tage indholdet op. Det er en særlig oplevelse at kunne
opleve rejsen tilbage i tiden med flere sanser, end der ellers er kutyme for på
et museum. I december er stuerne julepyntet, hvilket gør det hele endnu hyggeligere. Du finder Tidens Samling i Kulturmaskinen, Farvergården 7, 3. sal.
Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 10-16 og 1. søndag i måneden kl. 11-15.
Læs mere på www.tidenssamling.dk.

Idé: Karina Helledie Vandkrog

Vi pynter op med mistelten
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Mistelten med det botaniske navn Viscum album, har altid været omgærdet med
overtro, mystiske drømme og spændende forestillinger. At hænge en mistelten på
væggen i huset skulle beskytte mod ild og onde ånder. De keltiske druider skar planten
med et guldsegl for at bevare dens magiske og helsebringende kræfter. Indenfor naturmedicinen spiller mistelten den dag i dag en vigtig rolle. Misteltenen bliver nævnt i flere gamle
europæiske sagn, blandt andet i sagnet om den nordiske gud Balder, der bliver skudt og dræbt
af en pil skåret af en misteltengren. Juleskikken med at hænge en mistelten op i en dør, og give
enhver mand, der møder en kvinde under den, lov til at kysse hende, er kommet til Danmark fra
England i slutningen af 1800-tallet og stammer tilbage fra urgamle keltiske frugtbarhedstraditioner.
Den er hjemmehørende i det meste af Europa, og altså også i Danmark, hvor den dog kun få steder forekommer naturligt. Mistelten kaldes en halvsnylter,
da den vokser på andre træer, som den delvis lever af. Den danner med fotosyntesen i de grønne dele selv sukkerstof, mens den fra værtstræet stjæler vand
og mineraler. Dens grene er grønne, og de læderagtige, lange tungeformede blade sidder, så de altid forgrener sig parvis og danner et spændende mønster.
Planten er stedsegrøn og dens kugleformede busk kan blive ca. 1 m i diameter.

Baggrund: Sven Mikolajewicz og Colourbox.com · fotos: Marike Hoop

Juleidéer: Marike Hoop

Foto: Jan Riephoff

21-årige Simon Glöde er en sydslesvigsk sanger og sangskriver. Født i Flensborg, flytter han i en alder af
15 år til Danmark for at arbejde videre med musikken. Her går han bl.a. på den anerkendte musiklinje
på Oure Kostgymnasium med blandt andre Kashmir-forsangeren, Kasper Ejstrup, som underviser og
vejleder. Efter sin første udgivelse tager Simon efter anbefaling fra Kasper Ejstrup til New York for at arbejde i det berømte Electric Lady Studios grundlagt af Jimi Hendrix. Her arbejder han for store internationale kunstnere såsom
Soundgarden, Alice in Chains og Bruno Mars og samler inspiration og erfaring til produktionen af hans seneste EP »Blame it on
the Boogie«, som er udkommet i 2013 og har fået radio-airplay i
både Danmark og Tyskland. Simons musik viser i høj grad sangskriverens evne til at favne bredt, og han formår at gøre sin form
for populærmusik både interessant og personlig.
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Mord på Skackholm Slot

Carmina Burana
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To 19.02.15 • 20:00 • Husumhus, Husum
LANDSTEATRET
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Foto: G. Thai

Bang og Betty

On 11.02.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
danskdanseteater

Foto: H. Stenberg

Foto: G. Thai

Skatteøen

On 28.01.15 • 18:00 • Nordfrieslandhalle, Læk
Folketeatret turné
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Ma 12.01.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Folketeatret turné

A Picasso

Foto: N. T. Rydvald
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Ma 03.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Det Kongelige Teater

Tove! Tove! Tove!

On 11.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Folketeatret turné

FOTO: GUDMUND THAI

Foto: M. Fauerby
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Ti 20.01.15 • 19:30 • Læk Danske Kirke, Læk
Sønderjyllands Symfoniorkester

Strygerensemble

En skraldespandskabaret

Ti 26.05.15 • 19:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl
Teateriet Apropos

On 21.01.15 • 19:30 • Uffe-Skolens kirkesal, Tønning
Sønderjyllands Symfoniorkester

On 27.05.15 • 19:00 • Uffe-Skolen, Tønning
Teateriet Apropos

Fr 06.02.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Berwald, Abrahamsen, Sibelius

En skraldespandskabaret

Gymnasiekorkoncert

En skraldespandskabaret

Teateriet Apropos

To 12.03.15 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig
Sønderjyllands Symfoniorkester

Fr 29.05.15 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg

Fr 20.03.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

To 28.05.15 • 19:00 • Medborgerhuset, Egernførde

Skurke og helte

En skraldespandskabaret

Gavekort
Giv en gave
Giv en oplevelse
Giv et gavekort
Står du og mangler en gave, så giv et teatereller koncertabonnement eller en enkeltbillet.
Det vækker altid jubel!

NYT på
Nu kan man også købe og
indløse online-gavekort!

Vi har gavekort - spørg dit lokale sekretariat!
Billetter - Abo - Gavekort

ne

Mihaela-Ensemble, Finn Sigfusson Quartet

on

Inga og Lutz

To 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig
Teateriet Apropos

Ma 19.01.15 • 19:30 • Bethlehem-Kirche, Kiel
Sønderjyllands Symfoniorkester

ab

FOTO: HENRIK SØRENSEN
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Jorunn-Ensemble, Messingensemble

Lø 21.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Teatret Svalegangen

Te

Sønderjyllands Symfoniorkester

Festen

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

FOTO: NIKOLAJ LUND

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

