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»Det' sørme, det' sandt, december, den
dejligste måned i nissernes land ...«
I år har nisserne indtaget julehæftet for Flensborg Amt. Lige pludselig var de der bare. Og er der noget mere dansk eller noget
mere sydslesvigsk end nisser? Med dette julehæfte i hånden kan du synge om nisser, strikke nisser og pynte huset med nisser.
Det er kunstneren Magareta Erichsen, hvis skønne nisser er blevet til kravlenisser. Læs mere om hende og hendes virke i hæftet. Du kan også læse om, hvordan man holdt jul i gamle dage, og hvordan man fejrer jul i en SFO og på et slot. Og selvfølgelig
mindes vi Karl Otto Meyer, som døde den 7. februar i år, med en artikel.
Flensborg Amt har været på rejse sammen med Grænseforeningen Kreds 20. Målet var Elsass/Alsace i Frankrig. Vi blev
modtaget med åbne arme, og vores værter havde meget på hjertet. Turen blev for mange en øjenåbner, da situationen for den
befolkningsdel, der ønsker at bevare tysk sprog i Elsass, er meget anderledes end den er for det danske mindretal. I Elsass er
mindretallet kun tålt, der er ingen understøttelse at hente fra Tyskland. »Vi er, vajsenbørn,« sagde en af vore oplægsholdere. På
den tosprogede skole udtrykte forældrerepræsentanten og lærerne stor glæde over, at de kunne få lov til at fortælle os om deres
situation. Deltagerne blev opfordret til at fortælle deres historie videre, og det gør vi gerne her i hæftet. Vi blev ydmyge og glade
for vores gode forhold i Sydslesvig, og det er noget, der gør sig gældende i forhold til så mange steder i denne verden. Lad os
fejre jul med det i mente, at vi har det særligt godt og har meget at give af.
Sydslesvig Forening for Flensborg Amt ønsker alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere en glædelig jul og et fredfyldt
nytår.
Med venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for Flensborg Amt
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Julehilsen
Karsten Weber
Formand SSF Flensborg Amt

Julen står for døren, men inden jeg
kommer ind på juletiden, vil jeg gerne
kigge på årets forløb.

Som noget nyt vil vi tilbyde guidede
rundvisninger i vores juleby 2016, som
er Odense.

Vi startede med vores Forårsfest, som i
år ikke var den største succes, men alligevel var der god stemning og super
musik.Vi vil fremover kalde festen for
»Fredagsbal på Flensborghus«, så det
tydeligt fremgår, at det er en aften med
god mad og dans.

Familiesprogkurserne, som blev kørt
som pilotprojekt fra forår 2015, er fortsat en stor succes. I mellemtiden er vi op
på seks gennemførte kurser. Flensborg
Amt er med fra SSF og har indvilliget i
at fortsætte arbejdet.

I fællesskab med Grænseforeningen har
vi haft en rejse til Elsass, hvor man fik et
godt indblik i de tysktalende Elsässer og
deres kultur, historie og aktuelle situation. Deltagerne følte, at de fik udvidet
deres horisont og var meget begejstrede
for turen.
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Friluftsmødet 2016 lokkede igen mange
i alle aldre til en god eftermiddag. Jeg vil
her lige nævne min holdning til programmet. Jeg glædede mig over, at der
var godt gang i den foran scenen med
mange unge og børn.

Ældrefesten har sædvanen tro igen
kunnet melde om alt optaget. Det er
en vigtig eftermiddag, hvor der hygges
om vores trofaste medlemmer fra hele
amtet.

Mange ældre brød sig mindre om programmet, men mon ikke, at de også kan
glæde sig over, at der er gang i mindretallet, og at det lykkes for os at få de
yngre generationer med til vores årsmøder? Der var taler, fællessang og kaffeboder, så alle blev tilgodeset.

Juleturen gik til Den Gamle By i Aarhus, usædvanligt for juleturen kun med
en bus, men det var meget hyggeligt.

Vi afsluttede sæsonen med et nyt tiltag, idet Flensborg Amt inviterede til
en grillfest for hele familien den 2. juli i

Valsbøl. Det var et rigtigt godt arrangement i perfekte omgivelser.
Og til sidst vil jeg gerne fremhæve min
amtsstyrelse, uden dem og samarbejdet
med Marike og Anita ville alle de arrangementer ikke komme op at stå. Så
mange tak for jeres store indsats.
Nu kommer jeg tilbage til starten og
til min julehilsen. Mit største ønske i
hæftet sidste år var, at alle mennesker
kunne glæde sig til jul. Desværre er det
ikke kommet så langt, at alle kan leve i
ro og fred. I år er der stadig krig rundtomkring, og menneskerne lever stadig i
angst for at omkomme. Mest ondt har
jeg af de børn, der har mistet deres familie og nu er helt alene i et fremmed
land.
Min julehilsen går i år selvfølgelig til alle
mennesker på denne jord, men først og
fremmest til alle dem, der stadig skal
leve i angst, og jeg håber at disse får en
bedre fremtid i de kommende måneder.
Glædelig jul og godt nytår

Fotos: Marike Hoop

Motiver fra Flensborg Amts tur
til Elsass

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

Som »juniorpartner« i dette hæfte,
skal vi fra SSF Flensborg By igen sige
tak for, at vi her har måttet bidrage.
Det »grå guld« fra SSF Flensborg og
Aabenraa Grænseforening har fortsat
med at mødes, og vi fik tre af vore oplægsholdere til at skrive et juleminde.
Tak til dem og til Mogens Rostgaard
Nissen, der tog i kloster for at skrive om
Karl Otto. I oktober var en flok fra kir-

kehøjskoledagene på Valsbølhus også
i kloster, men det og rækken handlede
nu om klostrene i Europas historie, og
så var den tur især efter redaktionstidsslut! Den tur var der så heller ikke meget »jul« ved i gængs forstand, men den
kristne juls oprindelse kan man sige det
samme om. Om dengang, da kirken begyndte at fejre Jesu fødsel, har jeg så selv
skrevet lidt.

Med dette flotte hæfte som helhed vil vi
igen bringe vor særlige tak til alle dem,
som har ydet en indsats i vore bestyrelser og på andre tillidsposter i vort danske arbejde i byen i det forgangne år og
til venner i Danmark. Vi sender jer alle
ønsket om en glædelig jul og et velsignet
nyt år 2017.
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Jesu fødsel. Detalje fra den såkaldte »Sarcofago di Stilicone« en oldromersk sarkofarg fra det 4. århunderede. Foto: Giovanni Dall'Orto.

Den første jul
Preben Kortnum Mogensen
Flensborg

»Velkommen fra din Himmelsal/til
denne verdens tåredal, hvor man dig
intet andet bød/end stald og krybbe,
kors og død«. Sådan synger vi i julesalmen »Her kommer, Jesus, dine små«, og
denne sammenføjning af Jesu fødsel og
død er det ældste i den kristne jul. Sådan i al fald på en af de ældste billedlige
fremstillinger af Jesu fødsel. Æslet og
oksen viser jo da, at det må dreje sig om
hans fødsel, men er det et barn »i klude
svøbt« eller er det en mand omviklet
med sine ligklæder?
Billedet er fra et gravmæle, som befinder sig i katedralen i Milano og som
traditionelt knyttes til navnet Stilicho,
en af de sidste store romerske generaler,
der blev henrettet i 408 e.Kr. Vi er altså
relativt sent, men før er der altså heller
ingen tegn på, at den kristne kirke har
fejret Jesu fødsel. Hvorfor gjorde man
det så, omend så forholdsvis sent, når
man hos Matthæus og Lukas finder
»juleevangelier«, beretninger om Jesu
fødsel? De spiller dog en meget lille rolle
i evangelie
fortællingerne som helhed,
selv hos de to evangelister, hvor vi finder
dem.
Der har været flere grunde til at fejre
Jesu fødsel. Ofte henvises der til, at der
i den hedenske omverden var solhvervsfester, bl.a. jo da en fest for den ubesej-
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rede sol den 25. december, ligesom der
langt senere i nord var midvinter-julefester, da kristendommen kom hertil.
Dem tog kristendommen så til sig og
lagde sin fortolkning, ja trumf ovenpå,
ligesom man byggede kirkerne ovenpå
gamle helligsteder, men julen »i sig selv«
er hedensk, før-kristen. Kort og godt
begyndte man at feste, fordi alle andre
gjorde det, ligesom mange muslimer her
hos os også fejrer jul med juletræ og gaver, i ny og næ vel endda med julesalmer
.... Men skal man virkelig gøre noget,
fordi naboen gør det? Og selv hvis man
ærligt og redeligt svarer »ja« til det, så er
det da stadig mærkeligt, at kirken gav sig
mere end 400 års tid, før den begyndte
at fejre Jesu fødsel og føjede julen til som
den tredje af sine store fester efter påske
og pinse.
Alting i kristendommen handler selvfølgelig om bekendelsen, at Jesus er Herren Kristus, den levende Guds Søn. I
modsætning til, hvad alle andre mente,
både jødedom og hedenskab, kom det til
at betyde, at »læren« eller dogmatikken
fra første færd var afgørende. Hvad mener du om Kristus? I det 4. århundrede
præciserede et kirkemøde den almindelige, uforandret gældende trosbekendelses ordlyd: Jesus er som Guds søn 100
% Gud i samme forstand som Faderen.
Men dermed var der selvfølgelig sat nyt

fokus på et gammelt spørgsmål: I hvilken forstand var han så et menneske?
Julen er svaret. Gud blev, hvad man
kristent kun kan sige om Jesus, »inkarneret« og 100 % menneske. Dvs. at han
skulle dø, og det vel og mærke ikke »på
skrømt«, men som den ældste overleverede trosbekendelse præciserer »på et
kors«. Det kan man også synge i »Her
kommer, Jesus, dine små«: »Al verden
stod i Satans pagt,/da brød vor Jesus
frem med magt/og rev os ud med blodig
hånd/af alle vore fjenders bånd«.
Det er jo altsammen mere påske end det
er »jul«, kunne man måske bemærke,
og det er fuldstændig rigtigt. Julen er i
festkalenderen en udvidelse af påske (og
pinse), ligesom når én dag ikke er nok,
fordi festen er for stor. At julen så i den
moderne tid, som aldrig før, overgår de
andre fester i popularitet er en anden
historie.
Stilichos gravmæle peger af gode grunde
i sit julebillede på sammenhængen mellem fødsel og død. Men da stenhuggeren
mejslede det, var det faktisk ikke denne
sammenhæng, der var det vigtigste, men
igen sagt med et vers fra en julesalme:
»Født er Herren af en mø/og vi ej fødes
for at dø«. Gud blev menneske.

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

Atter er der gået et år og jeg er blevet
opfordret til at skrive et indlæg til julehæftet.
SSW Slesvig-Flensborg Amt er det
største SSW-amt med 1523 medlemmer pr. 31. december 2015. Det er en
fremgang med 6 medlemmer i forhold
til året før. Dermed er vi det eneste amt
med en lille fremgang.
Året har været kendetegnet af få, men
til gengæld interessante tiltag. Vi fik oprettet en egen Facebook-side. Se gerne
nærmere under Facebook SSW Kreisverband Schleswig-Flensburg. Ydermere er der kommet flere informationer
på vores hjemmeside. Se også gerne på
denne via ssw.de/de/ssw-vor-ort/schleswig-flensburg. Via disse medier er det
vores ønske hyppigere end hidtil at orientere vore medlemmer, hvad der rører
sig hos os i Slesvig-Flensborg Amt. Så
tjek bare løs og kommenter gerne per
Facebook eller e-mail.

Fotos fra Klausurmødet: Bodo Neumann

Da man på et amtsrådsmøde havde
skåret tilskuddet til regionen »Sønderjylland-Slesvig« ned med 22.000 €,
inviterede amtsstyrelsen den 29. september 2015 i Harreslev Danske Skole
til en paneldebat med emnet »Mehrwert – Perspektiven – Chancen – Region Sønderjylland-Schleswig« om det
grænseoverskridende samarbejde. Til
panelet var der inviteret politikere og
erhvervsorganisationer fra begge sider
af grænsen. Med denne aften håbede vi
på at skabe en bedre forståelse for vigtigheden af det grænseoverskridende

samarbejde og vigtigheden af Regionskontoret med dets opgaver.
Valgkampen til kommende landdagsvalg startede så småt med dannelse af
et »Landsvalgudvalg«. For Landsvalgudvalget og Landsstyrelsen begyndte
planlægningen af Landdagsvalget inden
sommerferien 2016. For Slesvig-Flensborg Amt deltager Bodo Neumann og
Svend Wippich i møderne.
Landsstyrelsen havde besluttet, at
spidskandidaten til Landdagsvalget i
2017 skulle nomineres på det ordinere
landsmøde den 26. september 2015. De
lokale kandidater blev valgt på amtsplan. SSW amtsgeneralforsamlingen
blev organiseret som et medlemsmøde,
hvor hvert SSW-medlem havde mulighed for at være med til at beslutte de lokale landdagskandidater.
Den 24. maj valgte vi vore lokale valgkredskandidater på et medlemsmøde
på Christianslyst. Mødet startede med
et foredrag fra landråd Dr. Wolfgang
Buschmann, hvor han informerede om
kredsens flygtningepolitik.
Herefter blev følgende kandidater
valgt: Valgkreds 4: Flemming Meyer,
valgkreds 5: Anke Schulz, valgkreds 6:
Sybilla Nitsch. SSW’s endelige landsliste til Landdagsvalget blev besluttet på
SSW’s ordinære landsmøde i september 2016.

tat ved Landdagsvalget den 7. maj 2017.
Vi har følgende arbejdsgrupper i amtsstyrelsen. I den ene følger vi sammen
med byfraktionen i Slesvig op på paneldiskussionen fra 2015 om vandkvaliteten i Slien. Hvad er der sket af forbedringer hhv. er der gennemført aktioner
siden sidst?
En yderlige arbejdsgruppe af medlemmer fra amtsstyrelsen fra Slesvig-Flensborg Amt, Rendsborg-Egernførde Amt
og SSW-U’s landsstyrelse har sat sig
sammen for at forbedre SSW-U’s medlemssituation i resten af Sydslevig ved
informationer og arrangementer uden
for Flensborg.
I løbet af sidste år har 2 amtsstyrelsesmedlemmer, Sven Nielsen og Anke
Kleinert, nedlagt deres mandat i amtsstyrelsen af personlige grunde. Amtsstyrelsen vil herfra gerne sige tak for
samarbejdet, især til Sven Nielsen som
har været med i syv år.
Nu er det igen tid til at sige tak for jeres
indsats i det forgangne år, også en stor
tak til medlemmerne af amtsstyrelsen,
til SSF-amtssekretariaterne i Flensborg
og Slesvig og til vores sekretær, Bodo
Neumann.
Amtsstyrelsen ønsker alle glædelig jul
og et godt nyt år.

Lad os de næste måneder stå sammen i
en aktiv valgkamp for at få et godt resul-
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Julemarked på Søndertorv 1952

Margareta Erichsen – 100 år
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Maike Lohse
Flensborg

Den 18. august 2016 ville Margareta
Erichsen være fyldt 100 år. Hun blev
født i Flensborg midt under 1. verdenskrig, som faderen måtte deltage i. Heldigvis kom han hjem igen uden fysiske
mén, idet han fik opgaven at tegne visse
dele af krigens hændelser.
Den kunstneriske åre havde Margareta
Erichsen altså ikke fra fremmede. Allerede i skolen blev hendes talent for
tegning opdaget. Alligevel begyndte
hun derefter en kokkelære, som den tids
kvindesocialisering bød. Hun slap dog
ikke sin passion for det kunstneriske
og blev optaget på den såkaldte mesterskole (»Meisterschule für das Deutsche
Handwerk«) i Flensborg for sommersemestret 1937. Efter krigens udbrud i
1939 forsøgte hun at undgå krigstjeneste ved at arbejde som oldfrue på et gods
i Angeln. Alligevel trak det kunstneriske
så meget i hende, at hun søgte optagelse
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på kunstakademiet i Karlsruhe og kom
ind med det samme. Her og også senere under ophold på kunstakademiet i
München oplevede hun krigens ødelæggelser. De studerende blev efterhånden
sat til at arbejde i rustningsindustrien.
Det nægtede Margareta Erichsen og
kunne til gengæld arbejde på Flensborg
Skibsværft som teknisk tegner. Her oplevede hun atter bombers ødelæggende
virkning.
Efter krigen startede hun i Flensborg
en egen lille virksomhed sammen med
sin bror: »Atelier Erichsen«. Nu kunne
Margareta Erichsen begynde med det,
der blev hendes force og livsopgave: at
tegne de gamle miljøer og bygninger og
på denne måde redde bevidstheden om
dem for eftertiden.

kunstakademiet i København og blev
uden videre optaget der. I de følgende
tre år lærte hun Danmark at kende.
Tilbage i Flensborg blev hun en del af
det danske mindretal. Fra 1950–54
stod hun for børnesiden i Flensborg
Avis, hvor hun både skrev historier og
illustrerede dem. Det blev i tidens løb
også til mange andre opgaver, bl.a. kalligrafiske arbejder. Hun illustrerede den
dansksprogede udgave af »Flensborg
Bys Historie«, og hun tegnede Sydslesvigsk Forenings gaveplatter fra 1961 til
1970.

På opfordring og af private grunde
søgte Margareta Erichsen i 1947 ind på

Motiver fra Flensborg Amt, Munkbrarup, Lyksborg og Oversø

W.L.
Henry Buhl, M argareta Erichsen og

Andresen

Kunstneren havde oplevet krigens ødelæggelser. Men også
i forbindelse med efterkrigstidens økonomiske opblomstring blev huse jævnet med
jorden for at give plads til
nyt. Tidligt så hun, at gamle
kulturværdier derved ville gå
tabt. Med fast vilje og stor
indfølingsevne har hun tegnet hus efter hus og har således skabt et arkitektonisk
og historisk skatkammer af
overordentlig kunstnerisk
betydning og stor dokuPå avisen mødte hun journalisten og
mentarisk værdi. Margareta Erichsen
forfatteren Wilhelm Ludwig Andrehar formået at indfange husenes og
sen fra Ejdersted. Han havde med iver
miljøernes sjæl, så vi har kunnet få et
arbejdet for den tysksprogede danskøje for skønheden – selv i forandringen
sindede presse i afstemningstiden fra
og forfaldet. Mange steder opsøgte hun
1919 og dannede i 1923 sammen med
igen og igen, hvorved hun stadig dybere
Johannes Oldsen og Martin Lorenzen
kunne trænge ind i dem. Til op i sin
den nordisk orienterede »Friesisch‑ høje alder indfangede hun med ubrudt
Schleswigscher Verein«. W.L. Andreintensitet sin omverden på papiret.
sen og Margareta Erichsen arbejdede
sammen omkring forskellige projekter,
Har man set Margareta Erichsens bilbl.a. en lærebog i dansk, han som forleder og er gået i dybden med dem, vil
fatter, hun som illustrator, og ligeledes
man se på sine omgivelser med anderomkring tidsskriftet »Das freie Südledes og nye øjne. Man fornemmer huschleswig«. De blev gift i 1963 og nåede
senes og miljøernes identitet. Hun har
at opleve 20 år sammen.
hjulpet os med at se og forstå.

Fotos: Arkivfotos

Parret bosatte sig på vestkysten i Husum; sammen lærte de frisisk. Således blev Margareta Erichsen et typisk
grænselandsmenneske, der var hjemme
i landsdelens tre kulturer: den tyske,
den danske og den frisiske.

Margareta Erichsen døde få måneder før sin 90 års fødselsdag. Fra den
9. september til den 31. oktober blev
der afholdt en fødselsdagsudstilling
med nogle af hendes talrige værker på
Mikkelberg* i Hatsted. I den anledning blev der udgivet et festskrift. Med
dette festskrift æres kunstneren Margareta Erichsen, idet der på de tre af
hjemstavnens sprog, som fulgte hendes
livsforløb, tysk, dansk og frisisk, gives
en grundig analyse af hendes arbejder,
for dermed at udvide og fordybe forståelsen for hendes kunstneriske værk.
Skriftet kan i december måned købes

Flensborg Søndertorv 1946
på Sekretariatet for Flensborg Amt og
koster 29,50 euro. I januar og februar vil
en mindre del af udstillingen blive vist
på Aktivitetshuset i Flensborg.

*Mikkelberg, der er beliggende i Hatsted ca. 5 km nord for Husum, er oprindelig byens møllebjerg.
På bakketoppen finder man endnu resterne af en gammel hollandsk mølle, bygget i 1710. Møllebygningen indgår nu i en række tilbygninger, som tilsammen udgør kunst- og cricketcenteret. På
Mikkelberg arrangeres skiftende kunst- og kulturhistoriske udstillinger, desuden huser stedet Sydslesvigs Museumsforening og Margarete Erichsens samling. Bag udstillingsbygningerne er etableret en smuk cricketbane, som danner ramme for Husum Cricketklubs hjemmekampe, men også for
landskampe, hvor banen bruges som dansk hjemmebane. Stedet er bygget op af ægteparret Dinne
og Henry Buhl.

Margareta Eric hsen på bryllupsrejse i 1963
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Det Grå Guld
Ingrid Davidsen, Uwe Jacobsen og Rainer Porsch
Flensborg

Grænseforeningen har som en af sine fremtidige strategier valgt det personlige møde mellem sydslesvigere og danskere som et
afgørende indsatsområde, bakket op af Sydslesvigsk Forening. Grænseforeningen Aabenraa og SSF Flensborg By inviterer med
afsæt i denne strategi til møder med afsæt i egne rødder og kulturelt ståsted. Disse arrangementer kaldes Det Grå Guld – Her
er dit liv. Flensborg By har bedt nogle af de sydslesvigske deltagere om at komme med en lille juleerindring.

Jul ved polarkredsen

Jeg er blevet bedt om at skrive et par linier om den bedste jul, jeg kan
huske. Det bliver ikke så nemt, da der er mange juleaftener, jeg med
glæde tænker tilbage på. Jeg kan huske, at den store trælastbil og gyngehesten pludselig var væk tre uger før jul. Juleaften var de så der igen.
Bilen var nymalet og rød. Hesten havde fået en ny manke og hale, nu var
den brun, før jul var den sort med hvide prikker. Og når far så tog violinen
frem, og vi sang danske og tyske julesange, var det jul, og vi havde det

dejligt.
Men den jul, jeg mindes bedst, er den for 13 år siden. Vores søn Mogens
havde lige tiltrådt en stilling som præst i Gunnarsbyn oppe ved polarkredsen, og da han dengang var alene, syntes vi, det kunne være rart
for ham, om hele familien kunne være sammen. Så vi tog afsted, hans
bror Bjarne, kone og to børn og selvfølgelig far og mor på en lang togtur
Tinglev-København-Stockholm, fra Stockholm i liggevogn til Boden, i alt
en tur på 28 timer. Da vi havde madpakke med og der var spisevogn,
blev det til en dejlig tur. Det er dog mange timer at rejse med tog. Juleaftensdag den 24.12. er der gudstjeneste kl. 12, men selveste julegudstjenesten er den 25.12. kl. 7 om morgenen. Hele vejen op til kirken
var oplyst af levende lys. Kirken ligger på en lille bakke, så det var nok et
par hundrede meter. Inde i kirken var der varmt og også kun oplyst med
levende lys. Det var dejligt at komme ind i varmen, da der udenfor var
minus 40 grader. Vi havde jo ikke langt til kirken, men der var nogle, der
havde kørt 70-80 km i bil og enkelte kom med rensdyrslæde, og jeg skal
love for, at kirken var fyldt til sidste plads.
Som julegave fik vi en tur med snescooter. Den havde en påhængsvogn
med en masse renskind på, så vi ikke kom til at fryse. Mogens havde
lånt snescooterdragter til os, men man skal lige huske på, at der var
40 graders frost. Vi blev så kørt over elven, igennem skoven og ud til en
»stuga«, et stort samehus. Der blev tændt bål, lavet mad og kaffe, det
hele udenfor. Det blev en vidunderlig dag.
Vi blev i Gunnarsbyn til en uge efter nytår. Hjemturen blev forsinket, så
det blev en tur på ca. 34 timer. Men det blev en jul vi alle ikke kommer
til at glemme.

Uwe Jacobsen
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M in gamle nisse

I slutningen af november måned ventede
vi børn spændt på, om der igen
kom brev fra Amerika. Heri var der er julek
alender, der kunne klappes
op. Og frem kom måske en hel pyntet by
eller en dukkestue på flere etager, og den kunne jo ikke måles med dem
, man fik fra både slagter og
købmand.
I 1948 tegnede jeg en julenisse, og den
blev klippet ud og brugt til at
meddele vore forældre om, hvornår der var
juleferie. Den blev skrevet af
frøken Lund, som var børnehaveleder, ja
sådan kaldte vi hende også i
dagligdagen. Nissen blev hængt op på vore
s juletræ, der var pyntet med
lys og flag. Jeg var utrolig stolt af min niss
e.
Senere har den altid hængt på vores eget
juletræ, og jeg kan stadigvæk
blive rørt, når jeg år efter år ser min gamle
nisse.

Ingrid Davidsen

Juleminder

Jul 1962

I krigstiden blev min mor med 3 børn evak
ueret fra byen Kiel til den lille
landsby Torsballig mellem Flensborg og
Slesvig. Min stedfar kom hjem
fra fangenskab i 1946.
I tiden 1946 til 1955 blev der så født 10
børn, 5 af dem blev i live, derfor var min mor altid gravid i juletiden.
Julen indtil 1952 foregik hver t
år næsten på samme enkelte måde, ford
i der ikke var penge til nogen
gaver eller god julemad.
Efter, at vi børn i 1952 af bestemte grun
de, som jeg berettede i »Her
er mit liv«, alle flyttede til den danske skol
e i Hostrup, oplevede vi de
næste 3 år en anden jul med gaver og julem
ad takket være de danske
feriefamilier og Dansk Sundhedstjeneste
i Sydslesvig.
Vi blev jo også kaldt »Speckdänen« i vore
s landsby.
Vi store børn lærte i skolen de danske jules
ange, men dem måtte vi ikke
synge hjemme, for min stedfar hadede alt
det, der var dansk. Derfor kan
man på julebilledet fra 1956 se, at alt er
tysk.
Efter at min stedfar døde i 1962 flyttede
min mor med de 5 små børn til
Kappeln, og her inviterede hun alle børn til
jul plus en ung mand fra Ghana. Røde Kors havde fortalt hende, at han
gerne vil holde jul i en familie.
De følgende år blev der holdt jul med meg
et sang på tysk og dansk, fordi
jeg altid havde min guitar med. Julemaden
har også ændret sig fra pølser og kartoffelsalat til gåsesteg med alt
tilbehør.

Rainer Porsch

Fotos: Privatfotos · Colourbox.com / Baggrund: Colourbox.com · Sven Mikolajewicz

Jul 1956
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Karl Otto og hans dyr
Kresten Meyer
Orsha, Hviderusland

Det var en af de aftener, hvor det hviderussiske efterår for alvor havde taget
fat, så man alene på grund af det vejrlige
tog sig selv i at gå og nynne julesalmer.
En ung so skulle fare (føde) samme dag.
Hen under aften var der ikke sket noget
endnu, så derfor havde pigerne og jeg
sat os tilrette ude i stalden for at vogte
over soen. Godt forsynet med madpakke og varm te, sad vi på et par halmballer og småsludrede, mens soen var ved
at lave sine fødselsforberedelser.

Fotos: Privatfotos

Da mørket faldt på, lagde stilheden sig
over stalden. Kun afbrudt af enkelte
grynt, prust, prutter og bøvs. De sagte
lyde som nu engang fremkommer i en
sovende stald, der er beboet af køer,
grise, får og heste. Der er en meget speciel stemning i sådan en gammel stald
om natten. Så speciel at man vælger
sine samtaleemner med omhu. Efter
et kort, men nok noget uoverlagt, strejf
omkring skolen, fandt vi hurtig tilbage
til de væsentlige ting her i livet så som
jorden, høsten og dyrene. På et tidspunkt spurgte Sascha, hvilke dyr farfar
egentlig havde. Ja han havde får, dem
havde han en del af, og så havde han en
hund og en ko. Derudover havde han
sammen med mig både ænder og gæs
og med mellemrum også nogle høns og
som et resultat af fjerkræet, havde han
så også en hel del rotter i både stald
og garage. Fortæl om farfar og dyrene,
sagde pigerne i munden på hinanden,
mens de mageligt lagde sig tilrette i halmen for ligesom at antyde, at dette kom
til at tage længere tid.
Fars glæde til dyr blev vækket som feriebarn i Bække og siden på Djursland,
hvor datidens landmænd lærte ham at
værne om hvert et lille kræ. Jeg tror at
det, at far selv senere holdt så mange
husdyr også havde at gøre med, at han
brugte dyrene som et levende minde
om de selvhjulpne bønder, han i så
mange år havde holdt ferie hos. Det er

i hvert fald et faktum, at ferieopholdene
på Djursland har betydet umådeligt
meget for ham og har været en del af
den drivfjeder, der senere bar ham frem
i livet. Selv da jeg så ham for sidste gang,
var det altomfattende spørgsmål »Min
dreng, hvornår tager vi igen til Djursland?«
Far havde to newfoundlændere. Først en
ved navn Mester, som jeg mest af alt husker for i fulde firspring med halsbånd
og hundesnor at krydse Nørrehakstedvejen for at tage kampen op med købmandens enøjede jagthund. Den var i
det øjeblik fuldstændig ligeglad med,
at min farmor, også kaldt Oma, stadig
hang i den anden ende af hundesnoren.
Oma var, efter et par ubløde landinger
på asfalten, blevet noget forslået, brilleglassene var itu og der var store huller
på nylonstrømpernes knæ. Hundenes
slåskamp, som en kort overgang også
inddrog en lettere forvirret Oma, endte
med et 1:0 til Mester. Hele vejen hjem
gentog Oma igen og igen »Junge, Junge,
wir tun noch mal tummpich von’ne
Welt kommen!« Da far hørte om episoden, var han meget bekymret for sin
mor og beklagede meget det hændte,
men over for hunden blev det ikke til
mere end et lavmælt »Fy, det må du da
ikke«. Han var nok alligevel lidt stolt
over, at Mester turde lægge an med en
tysk jagthund.

tionen ZOB var der dog så stor forvirring og så mange busser, så hunden ikke
kunne finde den rette bus hjem. Men
der var altid en busrejsende skovlunder ved ZOB, som fra en telefonboks
kunne ringe til far, så han kunne hente
sin hund.
Af de kilovis af hundehår, som blev tilovers, når far fra tid til anden børstede
Sørine, spandt mor den fineste uld.
Stolt bar far både vest og trøje af hundehår, men de havde det med at lugte af
hund, når de blev våde.
En gang skulle mor indlægges en uge på
hospitalet. Velvidende at far på nogle
punkter, derunder husholdning, kunne
være ret ubehjælpsom, havde hun forberedt sit fravær fra hjemmefronten
godt. Hun havde lagt tøj frem til os til
en hel uge. En stak til far og en til mig.
Ligeledes havde hun indkøbt 7 dåser
med forskellige færdigretter og 7 dåser
hundemad, som skulle sikre Sørines så
som fars og min overlevelse. Fremsynet
havde hun delt dåserne op i to partier. I
bagklogskabens klare lys skulle hun nok
have sat det ene parti ud bryggerset.
Det endte i hvert fald med, at hunden
fik Mou’s færdigfrikadeller i brun sovs
den ene dag og Ravioli den anden, mens

Efter mester døde, ville far aldrig have
hund igen, da det gik ham alt for nært.
Men et år senere fik han af gode naboer newfoundlænderhvalpen Sørine
i fødselsdagsgave, og jeg glemmer ikke
de julelys, han havde i øjnene den dag.
Sørine var, sikkert takket være fars hundepædagogiske kundskaber, en meget
selvstændig hund. Fra tid til anden tog
hun sig en tur med de offentlige transportmidler til Flensborg. Man afkrævede åbenbart ikke billet af en 60 kilo
tung newfoundlænder. Ved rutebilsta-
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far og jeg smaskede os igennem et kilo
opvarmet Chappi. Det smagte lidt lige
som Corned Beef. Måske knap så salt,
men det kunne dog spises. Jeg fattede
ret hurtig mistanke, men det var først
efter flere gange at have henvist til hundehovedet på dåserne, at også far indså
fejlen. Far har altid haft en glubende appetit, og selv om han har færdes mange
fine steder gennem tiderne, så forblev
han alligevel alle dage en novice på det
kulinariske plan.
Som nævnt havde far får. Det startede
med fåret Hulda og dets to lam Amanda
og Mathilde. Med dem som stammødre
avlede han sig op til en flok på godt 30,
da det var på sit højeste. Far havde to
steder, hvor han kørte ned i gear og
slappede af. Det var i sommerhuset på
diget og ude hos fårene. Når vi var ude
ved fårene for at beskære klovene, så
var det som regel mig, der førte kniven,
mens far talte beroligende til dyrene og
kløede dem bag øret. I sådanne situationer var det, at han lukkede op for posen og talte ud om alt, hvad der lå ham
på sinde. Politiske modstandere kunne
han så kalde for Schrumpfgermane, gesprenkelte Wildsau og det der var værre.
Hvis det var en fra mindretallet, der var
ham imod, så var han mere lempelig i
sin nomenklatur. Så var det bare en Affenpinscher. Hans skældsordforråd bar i
hvert fald præg af, at han var opvokset i
et hjem, hvor hans far ikke var født ind
i det danske mindretal.
Det var også ude ved fårene, at far prøvede at tale med mig om lektielæsning
eller min mangel derpå. Når han var i
det hjørne, plejede jeg lige med millimeters nøjagtighed at bakke den gamle

Mercedes
med traileren lige op
til fårenes
fangefold.
Så var han
imponeret
og
kom
som
regel
med
et »Det er
fantastisk,
som
du
kan«. Jeg
kunne så komme med min bemærkning
om, at han trods gode karakterer og en
lærereksamen ikke en gang kunne bakke med en vogn.
Til en af fars fødselsdage ville mor, som
så mange andre kvinder, begave hendes
mand med noget til hans hobby. Fars
hobby var fåreavl. Mor havde derfor hos
Raiffeisen Landhandel i Skovlund bestilt en væddersele, på tysk ein Deckgeschirr. En væddersele er som ordet siger,
et seletøj til en vædder. På brystet er der
en farvet stempelpude som farver fåret,
når selebæreren har gjort sine vædderlige pligter. Når fåret så har fået en farvet
plet på ryggen, kan man notere det i sin
kalender og regne ud, hvornår fåret skal
læmme. Da dette hersens Deckgeschirr
endelig var klar til afhentning få dage
før fars fødselsdag, tog mor selv over i
landhandlen
for at afhente gaven. Det
var dengang,
der endnu
var noget,
der hed kundeservice og
uddeleren
ville derfor
gerne vise
mor, hvordan
man
spændte
selen korrekt på. Lidt
forskrækket
udbrød mor:
»Nein, das
ist nicht für
mich. Das

Flensborg Avis 18.03.1988, side 1
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ist für meinen Mann!« Dette misforstod uddeleren på en måde, så far siden
hellere handlede sine landbrugsvarer i
Medelby.
Selebæreren, altså ikke far men vædderen, var et pragteksemplar af racen Jacobsfår, dem med fire horn. Den var af
fars chauffør og havemand blevet døbt
Bonzo. Bonzo var i det store og hele en
magelig fyr, men havde en gang imellem
lidt hang til udskejelser og vidste godt,
hvad de fire horn kunne bruges til. Far
og jeg havde da begge prøvet at få Bonzos horn i siden, men ellers, hvis vi ser
bort fra en dreng der blev væltet af sin
cykel, var han ganske fredelig. Men en
skønne dag stod landsbyens politimand
i døren. Fårene var gået igennem hegnet
og havde sørget for et mindre trafikkaos på vejen til Nørrehaksted. »Karl
Otto, ist das Ihr Bock da draussen auf
der Straße?« Far svarede: »Ja, aber der
tut keinem was!« Politimanden løsnede
nu sin bukserem og lod sine benklæder falde ned om anklerne, mens han
udbrød: »Das würde ich jetzt so nicht
behaupten!« På det ene af de to utroligt
hvide ben kunne man se et kæmpe blåt
mærke. Hele situationen var i sig selv allerede syg nok og blev ikke mindre pinligt af at far, i mangel af et tysk ord for
stanget, kom med et: »Ach Gott, hat er
Sie gebummst?«

Jeg ville lige til at fortælle om koen Caroline, som far havde fået til sin 60 års
fødselsdag, da et pattegriseskrig gjorde,
at vi måtte forholde os til nutidens dyr.
Den første lyserøde grisling havde set
dagens lys, og nu kom de en efter en,
ligesom melboller der bliver presset ud
af en bollesprøjte. Rutineret tørrede pigerne grisene og lagde dem til patten.

Det blev til otte fine pattegrise, hvoraf
de syv var lyserøde, mens den sidste var
lys med brune pletter over hele kroppen. Sascha tog den op, holdt den mod
lyset og spurgte, om den så en gang blev
til eine gesprenkelte Wildsau. Jo, sikkert.

set, vendte Angelina sig endnu en gang
om mod stalden og bemærkede, at vi nu
har en stald fyldt med levende minder
om farfar.

Da vi i de sene nattetimer havde lukket
stalddøren og var på vej over til stuehu-

Kresten

Med ønsker om glædelig jul
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Fotos: Anne Jule Photography

Med Karl Otto i nonnekloster …
Mogens Rostgaard Nissen
Leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
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Bag den kryptiske overskrift gemmer
sig en historie, der nok er lidt mindre
interessant end man kunne forledes til
at tro. For Karl Otto Meyer var ikke fysisk til stede i klostret, men han fyldte
rigtig meget i min tankeverden i de to
uger i juli, hvor jeg boede i klostret San
Cataldo ved Amalfi-kysten i Syditalien.
Historien drejer sig om mit ophold i
klostret, hvor jeg arbejdede på en biografi om Karl Otto Meyer.

det hen som ruin gennem næsten 100
år, indtil danskeren Carl Wiinstedt
fandt stedet i begyndelsen af 1900-tallet. Han opholdt sig meget i Italien, og
ifølge fortællingen sad han ofte i Ravello
og kiggede over på klosterruinen på den
modsatte side af dalen. Gennem et par
år besøgte han regelmæssigt San Catal
do, og i 1909 lykkedes det endelig for
ham at købe ruinen og den tilhørende
klosterhave.

San Cataldo er et gammelt benediktinsk nonnekloster. Det kan spores tilbage til 1000-tallet, men der har ikke
boet nonner i klostret siden begyndelsen af 1800-tallet. Napoleons general,
Joachim Murat, blev i 1808 indsat som
konge i kongeriget Napoli, og han gennemførte, i de få år han var ved magten,
en lang række reformer. Blandt andet
blev det bestemt, at benediktinerklostrene skulle nedlægges, og i begyndelsen af 1812 blev de 11 nonner tvunget
til at forlade San Cataldo. Derefter lå

Han ønskede at restaurere klostret, og
havde fra starten en idé om, at San Cataldo skulle være et refugium. Derfor
kontaktede han Det Kongelige Danske
Videnskabers Selskab, og tilbød at tes
tamentere klostret til dem, mod at de
stod for restaureringen og sikrede, at
det blev et refugium for danske videnskabsfolk. Selskabet var interesseret,
og i 1913 besøgte den kendte arkitekt,
Martin Nyrup, klostret. Nyrup kom
med et udkast til en gennemgribende
restaureringsplan, men heldigvis lykke-

des det ikke at skaffe pengene til projektet, og derfor blev planen skrinlagt.
Det betød, at det gamle kloster i stedet
løbende er blevet restaureret, så det i
dag står næsten autentisk.
I 1924 blev foreningen San Cataldos
Venner stiftet. Formålet var at oprette
et »studiehjem for danske videnskabsmænd, kunstnere og andre åndsarbejdere«, som det står i vedtægterne.
Gennem årene har en række danske
fonde støttet San Cataldo, og det har
gjort det muligt at restaurere og vedligeholde klostret. Dertil kommer, at det
danske forskningsministerium hvert år
yder støtte, og der opslås løbende forskningsstipendier. I år var jeg altså én af
de udvalgte, der fik tildelt et sådan stipendium.
Det bringer os frem til, hvad jeg egentlig lavede i klostret. For jeg tog vel ikke
bare derned på grund af den gode mad,
den liflige klostervin og de ubeskriveligt

smukke omgivelser? Næh nej – jeg puklede som en lille hest i den smeltende
varme. Hver dag sad jeg mange timer på
terrassen uden for min hyggelige klostercelle, eller rundt omkring på én af
klostrets mange små og store terrasser.
Og det er her, Karl Otto kommer ind i
billedet, da jeg er i gang med at skrive
en biografi om ham. Inden jeg tog af
sted, havde jeg scannet på livet løs, så
jeg havde alle kilderne med på min laptop. Derefter var der egentlig bare at gå
i gang med at læse og analysere kilderne,
og med at få skrevet mest muligt ned.
Det lykkedes i en grad, så jeg selv har
svært ved at tro på det. Faktisk blev jeg
stort set færdig med to kapitler – et
om suspensionen og afskedigelsen af
ham i 1952-54 og et om udnævnelsen
til SSW-formand og chefredaktør på
Flensborg Avis i 1960-63. Faktisk kammede arbejdsiveren så meget over, at jeg
slet ikke fik tid til at besøge Herculaneum og Pompeji, der ellers står meget
højt på min besøgsønskeliste – men det
må altså blive en anden gang.
Et ophold på et refugium som San
Cataldo betyder for mig en arbejdseffektivitet, der er to til tre gange højere
end det normale. Det er på den ene
side stærkt motiverende, og på den

anden side noget deprimerende. Det
motiverer i den grad til at tage af sted
igen, men det antyder samtidig, at der
kan være behov for at stramme op på
det normale arbejdstempo. En vigtig
grund til den forøgede effektivitet skal
søges i selve stedet San Caltaldo. Det er
ualmindelig inspirerende at sidde og se
ud over Amalfi-kysten, ligesom samværet med 10-12 andre nørder er meget
givende. Der er en utrolig ånd over stedet, hvor alle er dybt optaget af deres
respektive projekter. Om det drejer sig
om udviklingen af den danske velfærdsstat; om synet på Søren Kierkegaard
eller om nyudviklet undervisningsmateriale til fysik er egentlig underordnet.
I det kollegiale fællesskab er der et samvær, der er uhyre inspirerende. Det er
fx helt ok at komme til frokost, sige tre
grynt, og gå tilbage og arbejde videre.
Det er med andre ord fuldt acceptabelt
at være introvært og meget lidt selskabelig, men det er samtidig givende på
andre tidspunkter at drøfte de forskellige projekter over en kop kaffe eller et
glas vin.

var meget involveret i beslutningen om,
at Karl Otto i 1963 blev udpeget til ny
chefredaktør på Flensborg Avis. Derfor
søgte jeg om at få adgang til Finks arkiv
i Rigsarkivet, og dagen efter modtog jeg
en fil med Finks transskriberede dagbog. I slutningen af 1970’erne opholdt
han sig på San Cataldo, og noterede
om opholdet, at »jeg bestiller ikke et
klap«. Det var helt atypisk for den arbejdssomme Fink, og altså også meget
modsat min oplevelse af opholdet på
San Cataldo. Historien melder ikke noget om, hvorfor Fink ikke lavede et klap,
men en sandsynlig forklaring kan være,
at han blev blæst omkuld af de smukke
omgivelser. Af selve klostret; af den
hyggelige lille by Ravello; af udsigten
over Amalfi-bugten og af den smukke
vandretur ned til Amalfi by. Personligt
forventer jeg at vende tilbage, og jeg har
fuld forståelse for, at flere generationer
af danske videnskabsfolk og kunstnere
har hentet inspiration i San Cataldo.

Afslutningen på de to ugers stipendium
i Syditalien var lidt pudsig. Under arbejdet kom jeg undervejs med, at historiker
og tidligere generalkonsul, Troels Fink,
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Kravlenisser
Margareta Erichsen

I Margareta Erichsens store arkiv befinder sig udkastet til en julekalender. Det er et hus
med 24 låger. Bag hver låge gemmer der sig en nisse. Det er af dette nisseark vi har lavet
disse fine kravlenisser. Vi håber, de vil sprede julestemning i mange hjem. Det ville Margareta
Erichsen have bifaldet.
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Juletraditioner
Hanved SFO

Juletiden er for os i Hanved Danske Skoles SFO (SfcOol) altid noget, vi ser frem til gennem hele året. Både
børn og voksne glæder sig til denne tid, hvor vi prøver at
hygge med forskellige danske traditioner så meget som
muligt.
Vi er meget glade for vores juletraditioner. Nogle af
dem er faste, andre lidt mere spontane. En af vores faste
traditioner er f.eks. børnenes pakkekalender. Hver dag
frem til ferien trækker vi lod om, hvem der må få dagens
pakke. Selvfølgelig sørger vi for, at alle børn får en pakke.
Dette er altid en stor succes for børnene, og spændingen
er altid meget stor, når vi skal til at trække lod, som sker
lige efter vi har spist frokost.

For at komme lidt mere i julestemning ser vi gerne forskellige julefilm, som fx med Lilleper i »Julebal i nisseland«. Her hygge vi så også gerne med hjemmelavede
pebernødder og varm kakao. Et læsehjørne tilbydes også,
hvor vi læser julehistorier for børnene. Inden vi så går på
juleferie, afholder vi altid en lille julefest sammen med
børnene, hvor vi enten tager på en lille udflugt med børnene, eller hygger i SFO'en med forældrene og julelækkerier. De sidste to år valgte vi kun at holde julefest med
børnene, hvor vi hyggede med pakkeleg med masser af
flotte gaver, som børnene hver især skulle medbringe.
Året forinden valgte vi at tage ud at bowle med børnene,
hvor vi samtidig hyggede med dejlig mad fra en buffet,
som forældrene havde sponsoret.
Planerne for denne års julemåned er ikke lagt endnu,
men vi er i hvert fald sikre på, at vi bibeholder vores faste
traditioner.
Hanved Danske Skoles SFO ønsker alle en rigtig glædelig jul 2016 samt et godt nytår.
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Fotos: · Hanved SFO / Baggrund: Colourbox.com · Sven Mikolajewicz

Noget andet, vi også holder meget af i Hanved SFO, er
vores juleværksteder. Her tilbyder vi blandt andet forskellige slags julepynt, som kunne være at lave bordpynt
af gran, klippe-klistre og klister og julebageri. Noget, vi
altid bruger meget tid på, er vores julegaveværksted, hvor
børnene har mulighed for at lave nogle fine gaver til mor
og far. Sidste år fik børnene tilbudt et glaskursus, hvor
de havde mulighed for at udfolde deres evner inden for
glaskunst. De flotte resultater blev så brændt i en speciel
brændeovn, og dem fik børnene så med hjem til at lægge
under juletræet.

Nisser kan man ikke få at se
Tekst og illustrationer: Horst Hoop
Frit efter »Blæsten kan man ikke få at se«. Tekst og musik: Asger Pedersen

Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når en på loftet tramper
og med sine træsko stamper,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når tingene forsvinder,
og man sager ikke finder,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når det i krogen hvisker
og det alle vegne tisker,
så er det let at mærke, der er nisser.

Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Når en bog fra hylden falder
med spektakel og rabalder,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når gulvet mærk’lig knirker,
fjernsyn ikke rigtigt virker,
så er det let at mærke, der er nisser.

Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når radioen spiller,
kagerne fra bordet triller,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Når af gran det lifligt dufter
og i cyklen ingen luft er,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når lyset plu’slig slukker,
og en dør alene lukker,
så er det let at mærke, der er nisser.

Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Men når der er slik i skoen,
og man rigtig hører roen,
så er det let at mærke, der er nisser.
Nisser kan man ikke få at se.
Det er der ikke no’t at gøre ve.
Når på træet lyset skinner,
og vi mange gaver finder,
så er det let at mærke, der er nisser.
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Fotos: Hindsgavl Slot

Julefreden sænker sig på slottet
Maria Plambech Sannes
Kommunikation- og marketingsansvarlig

Når året går på hæld, og kalenderen viser december, står Hindsgavl Slot over for en anden tid, hvor forretningsmiddage, møder og konferencer for en kort stund sættes på pause. I stedet fyldes hver en krog på slottet med ro,
varme og hygge – noget der kan få julestemningen frem i selv den værste højtidsskeptiker.
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Flere hundrede års historie

Juleforberedelserne starter tidligt

Det knap 800 år gamle slot, som er
smukt beliggende på Hindsgavl halvøen
i Middelfart, fungerer i dag som moderne hotel- og konferencecenter med
100.000 gæster og besøgende årligt. Fra
2005 og otte år frem gennemgik slottet
en gennemgribende modernisering og
restaurering med det formål at bevare
slottet i sin helhed. I dag fremstår slottet som en kulturhistorisk perle - autentisk i det ydre og dele af det indre anlæg.
Man mærker især historiens vingesus i
hovedbygningens stuer, som alle, trods
forskellig indretning, fremstår med respekt for fortidens liv og fortællinger.
Rustikke trægulve, hvælvinger i loftet,
flotte lysekroner, portrætter på væggene
af fortidens vigtigste personer og fine
gipsafstøbninger over dørene er alt sammen med til at få tankerne til at kredse
om en svunden tid.

Julen på Hindsgavl Slot er fyldt med
traditioner og har for vane at tiltrække
gæster fra nær og fjern. Det julepyntede slot er et tilløbsstykke i sig selv og
får flere til at lægge vejen forbi for at se
årets pynt og hente inspiration til egne
kreationer. Hindsgavl Slot har egen dekoratør, som hvert år, i god tid og sikkert
før de fleste andre, tænker i gran, kugler
og guirlander. Selvom julepynten ikke
får lov til at pryde i alle kroge på slottet,
så kræver det noget at pynte et slot med
et etageareal på knap 10.000 m2. Derfor
starter forberedelserne til den store højtid allerede i sommermånederne, så slottet kan stå smukt julepyntet fra starten
af november, hvor de første julefrokoster
løber af stablen.
Temaet i år er den moderne jul inspireret af naturen i området på Hindsgavl
halvøen. Kogler, bark, stubbe, mos, birk,

kristtjørn og kastestænger er blot nogle
af de materialer, som går igen flere steder på det store slot. Hvert lokale har
sin egen stil, og pynten er ny fra år til år.
Selvom dekorationerne er tro mod den
omgivende natur, sniger der sig hvert år
lidt kreative indspark ind som i år, hvor
der i Rosa Stue findes juledekorationer
lavet af noget så utraditionelt som legoklodser.
Også slottets gartnere har travlt op til
jul, hvor de binder granguirlander til ophængning over døre og indgangspartier
rundt omkring på slottets udendørsarealer og skover juletræer i alle størrelser

til brug både indendørs og udendørs på
slottets arealer.
Hygge inde som ude
Juletiden på Hindsgavl Slot er ganske
særlig og forventningerne ligeså. Der
findes bare ikke noget mere eventyrligt og hyggeligt end jul på et gammelt
slot. Julen bliver for alvor skudt i gang
til slottets traditionsrige adventsarrangement, som i år falder den 27. november. I mere end 25 år har Hindsgavl
Slot åbnet dørene til den store lade
første søndag i advent, og i år er ingen
undtagelse. På denne dag tropper flere
hundrede forventningsfulde gæster op i
Laden, som ligesom resten af slottet er
pyntet smukt. Noget af det første gæsterne lægger mærke til, når de træder
ind i den smukke agerumslade, må dog
være det store juletræ, som på utraditionel vis hilser gæsterne velkommen fra
sin plads oppe under loftet. Efter nogle
timer med lækkerier og godter til ganen,
juletoner, hestevognskørsel og sjov for
de mindste er det tid til tænding af det
knap 15 meter høje juletræ, som troner
flot mod himlen på slottets gårdsplads.
Det populære adventsarrangement er
imidlertid ikke den eneste mulighed for
julehygge på slottet. Hele november og
december måned hilses gæster velkommen til et julepyntet slot, og selvom
vinteren måske ikke indbyder til udendørsaktiviteter, så kan en tur i park og
dyrehave alligevel anbefales.
Hindsgavl Slot har én af landets bedst
bevarede slotsparker, der har åbent alle
dage hele året rundt. Parken, som oprindeligt blev anlagt i barokstil, blev i 1814
omlagt i romantisk stil. Om vinteren
byder den 40.000 m2 store park blandt
andet på smukke nøgne og krogede
træer, snørklede stier, damme og terrasser samt levn fra gammel tid som hytten

Sorgenfri, hvor H.C. Andersen sad og
skrev digte til sin veninde og hultræet,
som i gamle dage gik for at have helbredende evner. For enden af slotsparken
kan man desuden nyde den smukke udsigt til Fænøsund. Hindsgavl Slots arealer grænser op til Hindsgavl Dyrehave,
der spreder sig over et indhegnet areal
på 165 hektar. Her er der mulighed for
at gå ture i den smukke, varierede natur
og opleve blandt andet dåvildt og krondyr på nært hold.
Efter en frisk tur i området kan det være
nødvendigt med lidt at styrke sig på.
Her tilbyder slottet varm kakao, kaffe
eller gløgg med hjemmebagte æbleskiver
serveret i de julepyntede stuer.
Hjemmelavet konfekt, gløgg og
æbleskiver
Kokkene i slotskøkkenet er vant til
travlhed og håndtering af flere hundrede
gæster på én gang, så julens kommen betyder for kokkene blot variation i menuer og opskrifter. Når alt er lavet fra bunden, skulle man ellers tro, at mængder
som 20 kg brændte mandler og 2000
vaniljekranse er en stor mundfuld, men
ikke for kokkene på Hindsgavl Slot,
som tryller i slottets tre køkkener. I restauranten, som er opkaldt efter slottets
genfærd, Den Hvide Dame, kan der, ud
over et varieret a la carte udvalg, købes
en lækker platte med små traditionelle
juleretter fra 1. – 26. december.
Juleaften på utraditionel vis
Juletiden på Hindsgavl Slot sluttes af
med manér i form af et vaskeægte juleophold. For femte år i træk åbner
Hindsgavl Slot dørene for gæster, som

ønsker at tilbringe juledagene på slottet i Middelfart. Gæster fra nær og fjern
booker sig ind til en, på mange måder,
utraditionel julefejring med lækker mad
og hygge i fredelige og smukke omgivelser. Gæsterne kommer gerne dagen før
dagen den 23. december, så der er god
tid til fordybelse og afslapning på slottet.
Juledagene på Hindsgavl Slot er særlige
i mere end én forstand. Værelserne er
julepyntede ligesom resten af slottet, og
det ellers pulserende liv er i disse dage
skiftet ud med en særlig ro og forventning til det, der er nært forestående.
Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart
0045 6441 8800
Hindsgavl Slot er julepyntet fra 1. november til
28. december, hvor pynten pilles ned, og der gøres
klar til fejring af årets sidste aften. Læs mere om hvad
der sker på slottet af advents- og julearrangementer
på www.hindsgavl.dk.

Til 4
personer

Slottets Julesmåkager
125 g lys sirup
250 g margarine
250 g sukker
33 g hasselnødder (hele + flager)
9 g kanel
6 g nelliker
6 g potaske (opløst)
33 g orangetern
500 g mel
5 g allehånde
8 g pomerans
Lys sirup, margarine og sukker blandes og varmes
op til 60 grader. Resten af ingredienserne blandes i
den varme masse. Hældes efterfølgende i en form og
stilles koldt til dagen efter, hvor de skæres til småkager og bages ved 180 grader i 7-10 min.

Min barndomsjul i Flensborg
Elke Rasmussen
Sønderborg

Artiklen er opstået, fordi eleverne i en første klasse
i en skole i København blev opfordret til at bede en
bedsteforælder berette om sin barndomsjul. Jeg havde et barnebarn i denne klasse. Samtlige juleberetninger blev oplæst i klassen i julemåneden.
Tidsperioden er cirka fra 1940 til 1958. Jeg var barn
for mange år siden i Flensborg. Ud af en søskendeflok på 9 var jeg nr. 6 i rækken. Jeg er født i en dansk/
tysk arbejderfamilie inden for det danske mindretal i
Flensborg. Vores jul i Flensborg foregik altid på følgende måde: I ugen før den 24. december, altså juleaften, startede vi med at lave en kagedej til småkager,
som vi så fik bagt tidligt om morgenen kl. 5 hos vores
bager, der boede i nærheden i en baggård i Nørregade, fordi vi selv ikke havde nogen bageovn.

ligesom forretningerne også havde åbent. Efter middagen skulle der først ryddes op, og der skulle også
vaskes op. Når vi var færdige, stod vi alle i rad og
række ved døren til den fine stue, som vi kaldte stuen
dengang, den blev ikke brugt så tit, de mindste stod
først, og så ellers i række efter alder.
Så blev døren endelig lukket op af min far. Det var
altid et dejligt syn at se juletræet smukt pyntet med
levende lys, med alt hjemmelavet julepynt og masser af sølvlametta. Derefter blev de gamle julesalmer
sunget. Pludselig var min far væk, men så kom julemanden i stedet for med gaverne, og så begyndte min
lille søster at græde, fordi hun ikke kunne finde hendes »Papa«. Der var gaver til os alle sammen, ikke
mange, lidt slik var der også, og en enkelt appelsin
til hver.

Juleaften kom min far hjem med et juletræ, som han
havde købt billigt i sidste øjeblik, fordi pengene ikke
var så store dengang. Engang skete det, at han kom
for sent, der var ikke flere juletræer. Min far måtte
så selv lave et juletræ af grangrene, og aldrig havde vi
haft et smukkere juletræ. Min far pyntede juletræet,
mens alle vi andre lavede julemad. Den bestod af dejlig flæskesteg og citronfromage til dessert. Flæskestegen blev også stegt henne hos bageren i Nørregade.

Fotos: Privatfotos

Vi skulle spise julemiddagen i køkkenet, fordi vi ikke
måtte se juletræet, før vi kom ind i stuen juleaften.
Min far læste juleevangeliet, der var ikke tid til at
komme i kirke juleaften, da der naturligvis altid var
meget travlt op mod jul. I min barndom var alle også
på arbejde juleaftensdag til sent på eftermiddagen,

24

Statue af William Shakespeare på Leicester Square i London

Digternes digter
Helle Skadhauge
Flensborg

Selv om det ikke har specielt meget med
jul at gøre, syntes man fra Flensborg By
ikke, at vi kan tage afsked med år 2016
uden at mindes William Shakespeare,
hvis 400-års dødsdag den 23. april i år
blev fejret over hele verden og i særdeleshed i England.

Foto: Colourbox.com

Shakespeare blev født 1564 i Stratfordupon-Avon i det sydlige England. Som
ganske ung tog han til London for at
arbejde som skuespiller og skuespilforfatter, og fik efterhånden sit eget teater.
Utvivlsomt sendte han derfra penge
hjem til kone og børn i Stratford, og de
sidste få år af sit liv tilbragte han overvejende der. Ret meget mere ved vi ikke
om hans liv.

gen af delene. Og der er absolut alvor
i de fleste af komedierne, og masser af
humor, til tider endda ret grovkornet,
i tragedierne. Det hænger utvivlsomt
sammen med en realistisk indstilling til
menneskets vilkår hos forfatteren, der
også viser stor psykologisk indsigt i sine
personer.

Desto bedre kender vi hans værker.
Han har skrevet enkelte andre, længere
digte, men han huskes bedst for sine
154 sonetter og frem for alt for sine 37
skuespil. Skuespillene er oversat til alverdens sprog og opføres overalt i verden den dag i dag.

Både komedier og tragedier behandler
almenmenneskelige problemer og dilemmaer. For eksempel handler både
tragedien »Othello« og komedien
»Much Ado About Nothing« (Stor ståhej for ingenting) om det samme tema:
Ondsindede mennesker får med falske
beviser en mand til at tro, at den kvinde
han elsker er ham utro – med umiddelbart katastrofale følger. Forskellen
er bare, at i komedien bliver ondskaben
afsløret så betids, at de onde får deres
velfortjente straf, og de gode lever lykkeligt til deres dages ende. I tragedien
kommer afsløringen først, da hovedpersonerne er døde eller døende for egen
eller andres hånd.

De fleste tænker på Shakespeares stykker som enten tragedier eller komedier,
men flere af dem er begge dele eller in-

Handlingen i sine stykker fandt Shakespeare ikke selv på. Han hentede sit
materiale fra Englands historie (f.eks.

»Richard III«), Skotlands historie
(»Macbeth«), Roms historie (f.eks.
»Julius Caesar«), engelsk sagnhistorie (»King Lear«), dansk sagnhistorie
(»Hamlet«), engelsk og italiensk litteratur fra middelalderen og fra hans
samtid (f.eks. »Romeo and Juliet«) og
somme tider ældre skuespil af andre
forfattere.
Shakespeare gav imidlertid altid handlingen en ny fortolkning, føjede egne
personer til og lagde både historiske
og fiktive personer dybe menneskelige
sandheder i munden på et sprog, der
er præget af vid, af en udpræget sans
for poesien i det engelske sprogs rytme
(størstedelen af de dramatiske værker
er efter samtidens skik på vers) og et
umådeligt rigt og originalt billedsprog.
Hans landsmænd anser ham for digteren over alle digtere og citerer ham i
tide og utide. Kun Bibelen kan konkurrere med ham på det punkt.
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nisser ej blot til pynt
Kirsten Futtrup
Flensborg

Igennem hele mit liv har jeg fået fortalt
en masse nissehistorier. Nisser er ikke
kunstige julemænd, men små væsener
som har »levet« blandt os i århundreder. Min far fortalte så overbevisende
om dem (også til den daglige morgensang på skolen), at de indgik i vores
hverdag på forskellig vis.
Da jeg så senere selv fik børn og blev
lærer, var det helt naturligt, at nisserne
fortsatte med at være tilstede i min tilværelse. Der findes et utal af historier
om nisser, de er arketypisk historier.
Ofte kom jeg ud for at skulle forklare,
hvordan nisserne så ud, og hvor store de
var. Disse spørgsmål besvarede jeg med
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at strikke ikke kun en nisse, men en hel
nissefamilie. Hvert år til jul kom der
en nisse mere i familien. Gamle historier gav grobund for nye historier som
tog mange oplevelser med fra nutiden.
For eksempel kom der en skolenisse,
som var bange for at flytte ind på en ny
skole. Den hørte til i den gamle skole.
Eleverne elskede at høre om deres egen
skole igennem denne nisse. Senere hen
kunne de elever, som jeg var klasselærer for, låne en nisse med hjem. Eleverne skulle så gennem nissen fortælle
om, hvad »nissen« havde oplevet derhjemme. Nisserne var ikke særlig artige,
nogle gange gemte de sig i klaveret, så
det ikke kunne spille til morgensang.
De sørgede også for en del drillestreger,

ja de fik skyld for meget og blev årsag til
megen morskab.
Mine egne børn elskede deres nisser.
3 drenge, der så legalt kunne lade dem
indgå i deres lege. Det var nisser, der
blev godt slidte. Da så børnebørnene
kom, blev jeg nødt til at strikke en nisse
til dem hver. Når børnebørnene kommer den 1. søndag i advent, ja så leges
der atter med min nissefamilie, og de
har hver deres favoritnisse. På den måde
kommer alle de gamle nissehistorier i
spil og blandes op med vores egne nutidige historier. Børnebørnene og jeg har
på den måde en masse at snakke med
hinanden om, og det er herlige samtaler.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Fotos: Marike Hoop

Nissebedstefar (ham med knæbukser og grøn/gullig stribet trøje) er fantastisk god
til at snakke med alle dyr og hjælper dem ofte.
Nissebedstemor (grå/lilla/rød stribet trøje og lilla nederdel) er ekspert i køkkenet,
samler bær, urter, bager, brygger drikke m.m. Hun syr deres tøj.
Nissemor (grå/rød stribet trøje og grøn nederdel) er familiens historiefortæller, synger, spiller, spinner garn og strikker alt deres tøj.
Nissefar (grøn/gråstribet trøje og røde bukser) reparerer alt, også maskiner af enhver slags. Han er den, der er jægeren og hjælper nissebedstemor med at samle mad
ind.
Nissepigen Gro (lyserød/mørkerød kort kjole) er den fornuftige storesøster, der er
god til at hjælpe i familien og god til at lytte. Hun synger og spiller også.
Nissepigen Sif (rød kort kjole med
bort) er livlig og har mange ideer, er god
til at fortælle historier og hjælper nissebedstemor i køkkenet.
Nissedrengen Nis (grøn/rødstribet
trøje og grå bukser) er sjov, charmerende, god til dyrene og noget af en drillepind, men også meget hjælpsom.

Den lille nisse (blåstribet trøje og røde bukser) er modig, god til at orientere sig og
undersøge nye steder. Han er gode venner med Nissen fra Nürnberg*, der siger:
»Moderne er at flytte sig.«
Dette var så min nissefamilie. Den er ikke kun til pynt, men til megen gavn, glæde
og fornøjelse. Man behøver ikke at strikke nisser, man kan sagtens finde nogle nisser,
som kan være til gavn og fornøjelse i familien og for dem, der kommer i ens hjem. En
arbejdsplads kan måske også trænge til en nisse.
Hvis man vil strikke nisser, er disse ret enkle. To ben (mine de store har 24 m) strikkes rundt
som til strømper, samles med 4 masker mellem benene. Der strikkes rundt ca. 5-6 cm lige op
(her slutter mine strømpebukser) strik evt. videre med hudfarve endnu ca. 12-13 cm op og luk
gradvist af over de næste 5/6 omgange. Strik armene ved at slå ca. 12 m op strik ca. 11-12 cm.
Strik 2 ret sammen og luk af. Fyld nissen med vat eller lignende og ca. 1/3 del af kroppen snøres
af til hovedet med garn. Ærmerne sys på. Nu har man en grundnisse, som man kan sy/strikke
tøj til og brodere ansigtet, som man har lyst til. Maskeantallet kan selvfølgelig justeres, alt efter
hvor stor nissen skal være.

God fornøjelse!

Litteraturliste: *Ebbe Kløvedal Reich: Nissen fra Nürnberg. Lars Henrik Olsen: Hyggen. Jan Gruwier Larse: Nissens naturhistorie. Ole Lund Kirkegaard: Mig
og bedstefar og så Nisse Pok. Bent Haller: Nisse von Gårdbo's kalender. Vagn Simonsen: Nisser jeg har mødt eller kendt + Nisser i hverdag og fest. Esben
Hanefelt Kristensen: 24 dage i nissernes liv. Ib Spang Olsen: Nissen fra Timsgård. Nils Hartmann: Nisser. Beate Dieterich-Buchwald, Karina Lønborg:
Nisserne i grænselandet/Nissen im Grenzland.
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Juleskik

Helligtrekonger

Julehjørnet
K. Helledie Vandkrog og M. Hoop

Allehånde

I danske opskrifter dukker krydderiet allehånde ofte op, det skal også bruges til Slottets Julesmåkager her i hæftet. Mange tror, at allehånde er en krydderiblanding, men
allehånde har fået sit navn, fordi den har en sammensat smag
af nelliker, peber, kanel og muskat. På tysk
hedder krydderiet Piment. Det er nemlig de
umodne bær fra træet Pimenta dioica,
som er en stedsegrønt træ bl.a. hjemmehørende i Sydamerika. Christoffer Columbus har bragt krydderiet
til Europa. Det bruges i bagværk,
i sammenkogte retter og også til syltning. I Alkymistens Vintersnaps, julehæfte
2014, er det en af ingredienserne.
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Helligtrekongersdag er en kirkelig festdag
den 6. januar og markerer afslutningen af
de traditionelle juledage. I mange familier
fjernes julepynten først til helligtrekonger. I
Danmark tænder man gerne et helligtrekongerslys, som enten er et tredelt lys eller en
tredelt stage. Når lysene brænder ned til der,
hvor armene mødes, er julen forbi. Tidligere
kunne der være indstøbt lidt krudt, som en
ekstra markering. Lyset kan købes på markeder, i museumsbutikker og også flere steder på internettet.
Helligtrekongersaften er også en komedie
skrevet af William Shakespeare omkring
1600. På engelsk hedder den »Twelft Night«,
altså tolvte aften efter juledag. Her foregik
der i datiden en form for maskerade, hvor
tjenere klædte sig ud som herrer, mænd
som kvinder osv. Titlen henviser derfor til en
værre forvekslingskomedie og handler om
kærlighed og ikke om jul.

Juleduft

Juleidéer

Kristtorn bliver på dansk også ofte omtalt som kristtjørn. Almindelig kristtorn
eller blot kristtorn er en stedsegrøn busk eller et op til 10 meter højt træ.

Brug de sydslesvigske julemærker og lav dine egne »Fra
og til kort«. Her har vi købt Manillamærker i Tigeren.

De flotte blade og røde bær gør den velegnet i dekorationer under juletid, og
det mørkegrønne klæder haven ved vintertid. Desuden holder drosselfugle meget af bærrene.
Historierne og myterne om kristtorn er mange og meget fantasifulde, men ofte
med det fællestræk, at der er stærke religiøse og guddommelige referencer.
At kristtornen hedder, som den gør, forklares naturligvis oftest med dens udseende, der svarer til Johannes-evangeliets fortælling om Jesu korsfæstelse
og soldaterne, »der flettede en krone af torne og satte den på hans hoved«.
Ser man på de 400 forskellige arter af kristtorn, der vokser over hele verden,
kan det godt have været muligt, at man i området omkring Golgata for 2000 år
siden har kunnet finde planter af slægten Ilex, som kristtorn hedder på latin.
En anden forklaring på plantens navn kunne være, at den med sine røde bær
kan ses som et symbol på det blod, der dryppede fra Jesu pande under korsfæstelsen med tornekronen.
Flere kilder hælder dog til, at kristtornen først fik sit navn længe efter Jesu tid,
netop på grund af den katolske kirkes brug af planten i forbindelse med palmesøndag.

Disse julegaveposer har mindst 20 år på bagen og
har sparet mange ruller gavepapir. De er syet i mange
forskellige størrelser af julestof, der er blevet købt på tilbud i efter-jule-udsalget. De lukkes med et sløjfebånd.
Efter jul leveres poserne tilbage til giveren.

Uanset hvad forklaringen er, har kristtornen gennem århundreder haft en placering som en plante med en særlig betydning. I oldtiden betragtede man den
direkte som en hellig plante, ligesom en gammel talemåde lød, at »solen forlader aldrig kristtorn«, med den betydning, at planten er lykkebringende.
Også i Danmark er kristtornen udbredt, både vildt og i haverne. Og så ses planten ikke mindst her ved juletid, hvor den med sine blanke blade og røde bær er
en flittig gæst i juledekorationer og juleudsmykninger.

Fotos: Colourbox.com · Marike Hoop / Tekster: Karina Helledie Vandkrog · Marike Hoop / Baggrund: Sven Mikolajewicz

Kristtorn

Denne dannebrogsguirlande er lavet af avispapir. Set
i Skoleforeningens indgang jul 2015 på et juletræ
dekoreret af Skovgade Børnehave.
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Turen til Elsass

Tu
r

Jørgen Dalgaard-Nielsen
Skanderborg

Det var en flok forventningsfulde mennesker, som samledes en tidlig søndag morgen i begyndelsen af april ved
Idrætshallen i Flensborg. Anledningen
var, at Grænseforeningens Kreds 20 i
samarbejde med SSF Flensborg Amt
havde arrangeret en tur til Elsass med
det formål at få et indblik i områdets
historie og kultur med særlig vægt på
de udfordringer, det tyske mindretal
lever under.
Nu, da vi er vel hjemme igen, kan jeg
så konstatere, at mine forventninger er
blevet indfriet fuldt ud.
Vi er blevet spurgt, hvad der var det
bedste ved turen, og det er jo svært at
vælge i en perlerække af gode oplevelser. Og så alligevel, udover en ros til arrangørernes evne til at fortælle om de
steder, vi besøgte, har jeg her udvalgt
nogle af de gode oplevelser i en tilfældig
rækkefølge.

af forældre, især med tysk baggrund.
Børnene undervises fra 5-6 års alderen
til 6. klasse, hvorefter de fortsætter i det
offentlige franske skolesystem. Skolen
lægger naturligvis ikke skjul på, at den
drives af et nationalt mindretal, men
samtidig er man meget bevidst om at
undgå at grave grøfter i forholdet til de
franske myndigheder. Så vidt vi kunne
forstå på de lærere og bestyrelsesmedlemmer, som modtog os, kneb det noget mere med imødekommenheden fra
fransk side.
Skolen lægger vægt på at være tosproget, fordi »nu har vi gennem flere hundrede år været mistroiske og ind imellem direkte fjendtlige, så mon ikke det
er på tide, at vi gør en indsats for at forstå hinanden.«
Som nævnt kan de centrale franske
myndigheder være lidt tunge at danse
med, og man frygter lidt, at det kun bli-

ver vanskeligere. Staten har for kort tid
siden gennemført en sammenlægning af
regioner, så man får større administrative enheder, med risiko for, at det bliver sværere for mindre grupper at råbe
myndighederne op.
På trods af disse vanskeligheder var
der på skolen en positiv stemning, og vi
fornemmede tydeligt, at de var glade og
stolte over de resultater, der er opnået.
Sangaften med Robert-Frank
Jacobi
Robert-Frank Jacobi er født 1945 i den
nordlige del af Elsass og er vokset op i
området, visesanger og præsident for
Mundartgesellschaft Elsass. Han er lokalkendt og tog os med en tur rundt i
den nordlige del af Elsass, krydret med
små, lune fortællinger om de steder,
vi så. Han insisterede på at arrangere
forplejning til hele selskabet, men ikke

Skolen i Hagenau er ca. 20 år gammel,
oprettet og drevet af en privat forening
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Fotos: Marike Hoop

Besøg på en tosproget skole i Hagenau

før han havde sunget adskillige viser og
sange for os. Menuen den aften var i øvrigt helstegt vildsvin med diverse tilbehør, et rigtig fin kombination af kvalitet
til både øret og maven.
Besøg i fæstningsanlæg fra hhv.
middelalderen og 1900-tallet.

Vi besøgte et af disse anlæg med
kilometervis af gange 20-30 meter under jorden og indeholdende
elværk, køkken, vandforsyning, belægningsstuer, værksteder, lazaret,
kapel, anlæg til rensning af luft,
ammunitionsdepoter, observations
poster og kanonstillinger. Kort sagt
alt, hvad der behøvedes for at modstå et angreb.

til konventionerne. Rådet har ingen
magtmidler at sætte bag sine beslutninger, så det er op til de enkelte medlemsstater at efterleve det, som rådet eller
domstolen kommer frem til. Ved første
øjekast kan det måske virke lidt svagt,
men det er vel netop et udtryk for, at
man ønsker at benytte sig af samarbejde frem for magt.

Og angrebet kom i foråret 1945,
men linjen af befæstninger kunne alligevel ikke stoppe den tyske
invasion. Tyskerne kørte ganske
enkelt nord om det hele, gennem
Belgien og ind ad bagdøren.

Hohkönigsburg, en fæstning placeret
på et meget utilgængeligt sted højt på
en sandstensklippe og synlig fra store
dele af det omgivende lavland. Opført
i middelalderen af den tyske adelsslægt Hohenstauferne med det formål
at beherske området og vise, hvem der
bestemte. Blev ødelagt under trediveårskrigen i 1600-tallet og lå som ruin
indtil begyndelsen af 1900-tallet, hvor
den tyske kejser Wilhelm den 2. besluttede, at den skulle genopbygges, måske
for at vise de franske, at nu var det altså
igen tyskerne som beherskede området.
Fæstningen besøges hvert år af mange
turister, og imponerende, det er den.

Fortet er nu museum. Der hænger et foto fra maj 1945 i en af
de underjordiske gange, med
underteksten »De første turister
på Fort de Schoenenbourg«. Billedet viser en gruppe tyske officerer ved indgangen til fortet!

En anden turistattraktion er Maginotlinjen, en række befæstninger bygget af
den franske stat i tiden mellem de to
verdenskrige. Man havde fået nok af, at
tyskerne invaderede landet med jævne
mellemrum og ville én gang for alle lave
en spærring, som kunne holde dem ude.

Europarådet blev oprettet som et forum for samtale og drøftelse, med andre ord for at »kunne kigge hinanden
over skuldrene«. I dag er stort set alle
europæiske lande medlem af rådet, 47
i alt. Rådets medlemmer er ikke valgt
ved direkte afstemning i befolkningerne, men de er medlem af de respektive
landes parlamenter og er valgt af parlamenterne til at sidde i rådet.

Rådet og domstolen har til huse i Strasbourg i en stor bygning med interessant
arkitektur.

Godt at se noget humor midt i alvoren.
Besøg i Europarådet
Efter anden verdenskrig erkendte man,
at det nok var mere fornuftigt at tale
sammen i stedet for at bekrige hinanden.

Og man agter at blive i byen, ikke noget
med at flytte frem og tilbage mellem to
byer på samme måde som Europaparlamentet!
En stor ros til arrangørerne af turen.
Der var lavet et program med en blanding af historiske og dagsaktuelle emner, der var besøg på turistattraktioner
og der var muligheder for at være lidt på
egen hånd. Og så blev der sunget morgensang i bussen hver dag, plus et par
sange mere ind imellem.
Til slut en lille detalje: Mange gadenavne i Elsass er markeret med både fransk
og tysk skiltning. Men det er jo også et
grænseland.

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol er en væsentlig
del af rådets arbejdsområde.
Her kan borgere i medlemslandene anlægge sager
mod staten, hvis de mener,
at staten har overtrådt deres rettigheder i forhold
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Noel – Weihnachten
Marike Hoop
Bollingsted

Elsass kaldes på dansk Alace, men
jeg vælger her den tyske betegnelse
Elsass og menneskerne i regionen
kalder jeg elsässer. Dette anser jeg
for mere passende, når det handler
om regionens tysktalende gruppe.

»Ich bin der vorletzte Elsässer«, hermed indledte Pierre Klein, Präsident
des Verbandes zweisprachiges Elsass
og forfatter af bogen »Das Elsass verstehen«, sit oplæg for rejsegruppen fra
Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening forår 2016.
Situationen for dem, der prøver at bevare eller genaktivere det tyske sprog og
især dialekten Allemannisch i regionen
Elsass, det erfarede vi på vores rejse, er
svær og til dels håbløs.
Pierre tilhører den første generation,
der er opvokset uden tysk i skolen. Fra
middelalderen indtil 1946 har der været undervist tysk på skolerne i Elsass,
uanset hvilket land regionen var knyttet
til. Men efter Anden Verdenskrig har
det centralistiske Frankrig dyrket devisen »Et land – et folk – en historie«
og systematisk frataget elsässerne deres sprog, historie og identitet. Endnu
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i 1960 talte 80 % af indbyggerne tysk,
i dag er antallet af tysktalende nede på
20 %. Pierre påpegede, at Elsass ellers
kan anses som det tyske sprogs vugge,
f.eks. stammer den første tysksprogede
roman og den første trykte tysksprogede bibel fra Elsass, og der er talrige
andre eksempler.
Pierre kalder det tyske sprog for »den
smukkeste kvinde, som jeg ikke behersker«, samtidig står han frem og siger,
»Jeg elsker Frankrig, som jeg burde
hade«. For ham er elsässer utopister,
der vil have det hele, både tysk og fransk
sprog og kultur. De føler sig kulturelt
hjemme i Tyskland og Frankrig, da de
forstår, hvad der ligger bag ved sproget.
Således føler han, at der ligger noget andet bag ordet Noel end bag ordet Weihnachten. Andre skikke og andre følelser.
En anden af vores oplægsholdere, vicepræsidenten for Elsass-Lothringischen
Volkbundes Robert Joachim, anklager
mange elsässere, bl.a. Pierre Klein, for
først at tage kampen op for sproget, når
de er gået på pension. Frygten for, at
det at være aktiv stopper karrieren eller
børnenes jobmuligheder, er stor. Selv

har han gjort sit for at være civil-ulydig
og forfægte retten til at bruge elsässisk i
offentligheden. Seks gange har han stået foran retten, fordi han kun ville tage
imod en opfordring fra politiet på elsässisk og ikke, når den kom på fransk. De
gange han har stillet op for sit parti, er
hans parti og kandidatur blevet ignoreret af medierne. De blev ikke engang
nævnt på de offentliggjorte valglister i
aviserne. Alligevel var Robert nok den
af de personer, vi mødte, der udtrykte
mest håb for fremtiden. Frankrig har
netop lavet en ny regionsinddeling,
hvor Elsass er blevet lagt sammen med
bl.a. Lothringen i en stor region AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine. Det
har fået mange unge mennesker på gaden med det rød-hvide flag i kamp for
regionens selvstændige kulturelle og
politiske status. Det er aldrig sket før.
Med udgangspunkt i Baskernes succes
igennem de sidste år for at redde det
baskiske sprog, kan han se, at der er et
spinkelt håb også for elsässisk. Det kræver en indsats, nu. Pga. af tysk-fransk
venskabsrelationer får elsässerne ingen
form for støtte fra Tyskland.

Fotos: Marike Hoop
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Fotos: Colourbox.com

Julebag fra Elsass

Elsässer Bredala
50 g smør
315 g sukker
2 æg
1 æggegul
4 g bagepulver
624 g mel
Kakaopulver, hvis man vil lave Bredala-snegle
Melet hældes i en dyb røreskål, i midten laves en
fordybning, hvori man hælder smeltet smør, sukker og
æg. Det hele æltes godt sammen og skal stå natten
over i køleskabet.
Næste dag rulles dejen ud og småkagerne stikkes ud
med forme. Traditionelt bruges her stjerne- og måneforme. Kagerne pensles med æggegul.
En variant er at ælte kakaopulver i halvdelen af dejen,
rulle begge halvdele ud og lægge den ovenpå hinanden. Rul delene med kraftig tryk sammen til en pølse
og skær den i skiver med en skarp kniv.
Småkagerne bages ved 175 grader i 10-12 min.

En af dagene havde Robert-Frank Jacobi organiseret en overdådig
omgang traditionel flammkuchenspisning i restauranten La Cour du
Bailli i Bergheim.

Elsässer Flammkuchen
Dej til 4 portioner
220 g mel
3 spsk. olivenolie
1 æggegul
½ tsk. salt
100 ml varmt vand
Traditionel topping
300 g løg i skiver
250 g røget stribet spæk
Salt og peber
400 g creme fraiche, eller 150 g schmand og 150 g crème fraîche
Dejen æltes sammen og hviler i plastfolie i en halv time. Dejen deles i kvarte og rulles
ud til 4 tynde cirkler. Fordel creme fraiche, spæk, løg, salt og peber på hver cirkel.
Herefter bages de nederst i en god varm ovn ved 250 grader (varmluftsovn) i 10-12
minutter.
Varier topping efter egen smag.
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Figuren D'r Hàns ìm Schnokeloch møder du alle vegne i Elsass. Han er hovedpersonen i en gammel folkevise med
et utal af strofer, som kan betegnes som
elsässernes nationalhymne. Han spejler
elsässernes splittede sjæl, men i grunden er han en meget aktuel figur i vores
del af verden. Han har det hele, men vil
hellere havde det andet.
Svend Damgaard fra Grænseforeningen Kreds 20 har efterfølgende lavet
en oversættelse i anledningen af en 70
års fødselsdag. Her to strofer af begge
sange.

D'r Hàns ìm Schnokeloch af Charles Spindler

Hans Erik på Anlægsvej
Svend Damgaard
Lunderskov

D'r Hàns ìm Schnokeloch hàt àlles wàs er wìll,
Un wàs er hàt, dàs wìll er nìt,
Un wàs er wìll, dàs hàt er nìt,
D'r Hàns ìm Schnokeloch hàt àlles wàs er wìll.

Hans Erik på Anlægsvej har alt det, han vil ha’,
Men hvad han har, vil han ej ha’.
Hvad han vil ha’, det har han ej,
Hans Erik på Anlægsvej har alt, hvad han vil ha’.

D'r Hàns ìm Schnokeloch kàt àlles wàs er wìll,
Un wàs er kàt, dàs màcht er nìt,
Un wàs er màcht, gerot ìm nìt,
D'r Hàns ìm Schnokeloch kàt àlles wàs er wìll.

Hans Erik på Anlægsvej kan alt det, som han vil,
men det han kan, det gør han ej,
og det han gør, det kan han ej,
Hans Erik på Anlægsvej kan alt det, som han vil.

Julemærket fra Sydslesvig
Christian Prasno
Flensborg
Jeg er 37 år gammel og ansat som grafiker på Flensborghus for SdU. I år blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til
at »tegne« julemærkerne, og det havde jeg da. Min første impuls var, at jeg ville lave noget abstrakt, der virkede
både som helhed og i de enkelte mærker. Det gennemgående tema for julemærkerne i år er lys, der er noget, jeg
associerer stærkt med juletiden – med stjernerne som de mest konkrete objekter.
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Teater og koncerter i Sydslesvig 2016/2017
Mungo Park

Den Jyske Opera & Sønderjyllands Symfoniorkester

To 05.01.17 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

To 06.04.17 • 20:00 • Idrætshallen, Flensborg

70 års opera

Sønderjyllands Symfoniorkester

Det Kongelige Teater

To 19.01.17 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

Lø 22.04.17 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Hornemann, Dvorák & Beethoven

Moon River

Comedie Teatret

FAR´ PÅ FÆRDE

Se alle arrangementer her

Folketeatret turné

Sønderjyllands Symfoniorkester

Ti 24.01.17 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Hodja fra Pjort

Sø 12.02.17 • 16:00 • Stadttheater, Flensborg



To 27.04.17 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

Sønderjyllands Symfoniorkester

Café Liva

Fr 24.02.17 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg

To 04.05.17 • 20:00 • Harreslev Danske Skole, Harreslev

Haydn & Bruckner
Gurs Teater

SHOWTIME

To 09.03.17 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg

Billetter - abo - gavekort

Foto: N. Thiara Rydva

Strauss & Schumann
Foto: G. Thai

J

arbejde
humanitære
sk Forenings
til Sydslesvig
es
nd
ve
sno
an
skud
af Christian Pra
rker er tegnet
kesalgets over

Julemær

H.C. Andersens samlede eventyr

JUL

Foto: P. Soto

Så´ Det

Foto: B. Fogsgaard

Operette Kompagniet

Csárdásfyrstinden

To 01.06.17 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

+ 49 (0)461 - 14408 125

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

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

