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Hvor vi sidste år med bekymring afventede julen og kom 
til at savne en del af samværet i adventen, ser vi i år med 
håb frem til denne for fællesskaberne vigtige tid. Vi håber 
på, at vi kan være sammen og synge sammen, for som 
Ugle Herreds nye præst skriver her i hæftet, ”når vi synger 
sammen, synges vi sammen”. Vi trænger til at genopleve 
vores fællesskaber, og julen har her en stor samlende 
betydning, samtidig er julen selv et budskab om håb. 

Julen er fuld af traditioner, som vi nyder og har svært ved 
at undvære. Gunver Birgitte Nielsen, ny præst i Kappel og 
Gelting, beskriver fra sin tid som præst i Nordnorge, hvilke 
traditioner der er vigtige højt oppe i nord. Der er mere 
julerelateret i bladet, læs om sydslesvigske juletraditioner, 
om det frisiske juletræ og om, hvor julebukken af strå 
kommer fra. Til de kreative er der en vejledning til selv 
at binde en julebuk. Amtsstyrelsen har bidraget med lidt 
yndlingsopskrifter på julesødt. 

Er der en mening med historien, spørger Arne Ørtved ud 
fra en kristent synspunkt. Og vi kan i forlængelse heraf 
spørge: Er der en mening med vores historie? 

Julehæftets indhold er i år i stor udstrækning hentet 
fra vores egen mindretals historie. Du kan læse om 
Kobbermølle Danske Skole og Harreslevmark Børnehave, 
som begge blev oprettet i 1926. Vi får uddrag af de breve, 
som Christian Lassen fra Jardelund skrev hjem fra sit 
højskoleophold vinteren 1930-31. Læs også om Jacob 
Kronika, som var en vigtig person for mindretallets 
organisering efter 2. Verdenskrig. 

Det er en del af vores fælles historie, som er vores 
fundament og i høj grad må give mening for os.
Vi skal kende vores egen historie, for at kunne omgås 
hinanden med forståelse og nænsomhed. 
Vi ønsker alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere 
en glædelig jul og et godt nytår. 

Tak til alle skribenterne. Der, hvor der ingen navn er nævnt, 
er det mig, der står for teksten. 

Venlig hilsen
Marike Hoop
Konsulent for SSF Flensborg Amt

Juletræet på besøg - hilser os fra eg og bøg  
- med besked derude fra - at det lysner dag for dag 
og at solen fra sit skjul ønsker os en glæd’lig jul
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Karsten Weber - amtsformand

Kære medlemmer, venner og samarbejdspartnere! 

Året startede med total nedlukning og vi måtte vente 
længe på, at foreningsarbejdet kunne komme i gang 
igen. Alligevel viste det sig, at der på trods af de mange 
måneder med nedlukning var aktiviteter i distrikterne i 
løbet af året. Muligheden blev grebet, når den var der. Der 
blev bl.a. afholdt forskellige årsmødearrangementer og 
Sankt Hansfester. Efter sommerferien afholdtes der, som 
startskud grillfest med musik foran forsamlingshuset i 
Langbjerg og en koncert i Harreslev med Rikke Thomsen. 
En del bestyrelser var desuden kreative med at nå ud til 
medlemmerne i de perioder, hvor mødeaktivitet slet ikke 
var muligt. Der blev bl.a. bragt gaver ud, sendt hilsner, 
lavet et orienteringsløb og et distrikt sendte en lille 
fastelavnsfolder til medlemmerne. Flensborg Amt tilbød 
online-dansk-kurser med Walter Paulsen, noget der blev 
taget godt imod. I samarbejde med Ugle Herred Menighed 
lavede amtet ”Ord at gå på”, hvor man kunne tage på tur 
alene eller i en lille gruppe i skoven. 

I efteråret kom der for alvor gang i arrangementer igen, 
således var 8 personer fra Flensborg Amt inviteret med 
til Grænseforeningens Sendemandsweekend den 4.-5. 
september. Annette Neumann, som sidder i amtsstyrelsen, 
beretter om arrangementet her i hæftet. Også distrikterne er 
godt i gang med deres program og hvert arrangement puster 
liv i vores fællesskab. 

Det var en stor glæde for os i amtsstyrelsen, at vi i år kunne 
indstille personer til Sydslesvigprisen. Der var ingen tvivl 
hos os om, at prisen skulle gå til Rosi og Jochen Domke som 
en anerkendelse for deres store arbejde for mindretallet.  
Et stort tillykke og mange tak til jer to. 

Jeg takker også alle jer i distrikterne for den store indsats I 
har ydet og stadigvæk yder. Uden jeres store arbejde ville det 
ikke være muligt at bevare, synliggøre og øge kendskabet til 
mindretallet internt og overfor flertalsbefolkningen.

I efteråret skete der en anden begivenhed, som jeg lige vil gå 
ind på, da den er historisk. Den 26. oktober 2021 efter mere 
end 70 år, fik vi fra mindretallet et mandat i Berlin. SSW fik 
55 330 stemmer, et fantastisk resultat og dermed et mandat 
til Berlin. Jeg har hele tiden set på valget med kritiske øjne, 
men jeg må da indrømme, at det er flot og sige ”godt gået 
SSW”.
Held og lykke Stefan med din tid i Berlin. Vis, at der findes 
et mindretal i Slesvig-Holsten.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en glædelig jul med masser  
af julehygge og et velsignet nytår.

Og jeg håber, at vi i næste år kan få dejlige fysiske arrange-
menter med masser af godt humør og mange deltagere.

Julehilsen fra SSF Flensborg Amt
Årsmøde, Tarp Langbjerg
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Året der gik

Sankt Hans, Tarp

Rosi og Jochen Domke

Thomas Voss ved menighedens jubilæum Børneteater
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I bogen ”Blæsten, sandet og stjernerne” fortæller forfatteren 
Saint-Exupéry om en af sine kammerater, Guillaumet, 
der gennem sit arbejde som postflyver var udsat for en 
katastrofe. Den skete i en hård vinter, hvor han skulle flyve 
over Andesbjergene med vigtige postsække. Men undervejs 
skete der noget, for han nåede aldrig frem til målet for 
flyveturen. I seks dage afsøgte hans venner fra deres 
flyvemaskiner de tusinder af bjergtoppe og kløfter uden at 
finde ham. De kendte alt for godt til konsekvenserne af flere 
dage i sne, frost og kulde. Dog - på den syvende dag - kom 
der pludselig besked om, at Guillaumet var dukket op i live.  
Bagefter fik Saint-Exupéry forklaringen.

Forulykket, det var han. Han havde været tvunget til at 
nødlande på en lille snedækket bjergsø, og der havde han 
siddet to dage inde i maskinen indtil stormen havde lagt sig. 
Derefter kæmpede han sig frem gennem snemasserne og fik 
meget hurtigt forfrysninger i både hænder og fødder. 
”Man mister hurtigt selvopholdelsesdriften i sneen”, fortalte 
Guillaumet. ”Når man er så træt og fryser så meget, så har 
man allermest lyst til at lægge sig i sneen og sove. Men jeg 
blev ved med at sige til mig selv: Hvis min far tror, at jeg 
er i live, så tror han også, at jeg går. Hvis mine søskende 
tror, jeg er i live, så tror de også, at jeg går. Mine forældre 
tror på mig. Mine søskende tror på mig. Mine kammerater 
derhjemme tror på mig, og jeg ville skuffe dem, hvis jeg 
holder op med at gå.” 

Den tanke motiverede ham og holdt ham i gang. At der var 
nogen, der troede på ham. Forventede noget af ham, stolede 
på ham. Den tanke gav ham energi. I stedet for bare at gøre 
det letteste, at lægge sig ned og sove ind, så skubbede tanken 
til ham, så han kunne tage det næste og det næste og det 

næste skridt. Tanken satte ham i et ansvar. Han skulle svare 
ved at kæmpe videre og ikke give op.

Om vi vil kalde corona-pandemien en katastrofe er nok et 
spørgsmål om temperament eller hvor hårdt, man selv er 
ramt. Med henblik på vore folkelige sammenhænge er det 
en katastrofe, hvis ikke du, og mange med dig, genfinder 
glæden ved at tage del i, bidrage til og bakke op om det 
danske folkelige mindretalsarbejde. Det samme gælder de 
mange engagerede i bestyrelserne. 

Vi skal alle igennem nedturen og genfinde lysten og modet 
til at bidrage til fællesskabet og formidle dansk kultur, og 
vi kommer godt igennem nedturen, hvis vi tør forvente 
noget af hinanden. Det menige medlem forventer gode, 
fællesskabsskabende og indholdsrige arrangementer 
af bestyrelsen. Bestyrelsen forventer, at det menige 
medlem bakker op om initiativerne og bidrager med nye 
ideer. Forventningerne går så at sige begge veje, og hvor 
forfærdeligt, ja katastrofalt ville det ikke være, om vi ikke 
havde forventninger til hinanden.

Så lad julebudskabet om, at Gud blev menneske, at den 
kærlighed, der er stærkere end døden også gælder dig og 
mig, at den er der og er noget vi skal svare på, lad det tænde 
en ild i dig. Det kan vi f.eks. gøre ind i vores danske folkelige 
fællesskab. Afdøde Johannes Møllehave har sagt, at sorg 
er kærlighed, du ikke længere kan komme af med. Lad os 
give hinanden det løfte, at vil kæmpe os ud af den sorgfulde 
coronatids skygge, og det kan vi, fordi vi har forventninger 
til hinanden.

Alle ønskes en glæderig jul og et velsignet nytår.

Viggo Jacobsen - formand for SSF Flensborg By               

Om at have forventninger 
til hinanden 

Julehilsen fra byformanden 
Distriktsudflugt Centrum-Duborg-Vest
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Svend Wippich - Formand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

Et spændende og ja, et historisk år ligger bag os. Allerede 
sidste år havde de delegerede på SSWs landsmøde 
besluttet, at partiet efter 60 år atter igen skulle deltage i et 
forbundsdagsvalg. Den 8. maj i indeværende år skulle der 
så vælges personale til forbundsdagsvalgkampen og det 
endte med, at Stefan Seidler fra Flensborg blev valgt til 
vores spidskandidat. Andenpladsen overlod Sybilla Nitsch 
til SSWUs for-kvinde Maylis Roßberg, mens hun selv blev 
valgt ind på plads nummer tre.
Med dette stærke trekløver i spidsen gik partiet ind i en 
forrygende valgkamp – understøttet af såvel ansatte som 
frivillige ildsjæle. Resultat af valgkampen blev, som bekendt, 
at Stefan Seidler blev valgt ind i forbundsdagen takket være 
55.330 stem-mer til SSW.

Amtsstyrelsen selv oplevede – coronabetinget – endnu 
engang et mere stille år. Til forår kunne der ikke afholdes 
generalforsamlinger ude i amtets distrikter. Det fik vi først 
indhentet efter sommerferien og delvis endda først efter 
efterårsferien.

Nævnes skal dog vores online dialogmøde, som vi fik 
gennemført allerede midt i januar. Endnu engang fik vi 
sat de Forenede Nationers 17 verdensmål på vores dags-
orden. Set i lyset af corona- og klimakrisen er der så absolut 
brug for en nytænkning indenfor verdensfællesskabet. 
Der ligger kæmpe udfordringer forude, især i forhold til 
klimaforandringen, som vi her i kystregionen i vores lille 
Sydslesvig vil være særlig udsat for.

På den anden side er vores kære lille hjemstavn ikke mindst 
i ordets selveste forstand fuld af positiv energi: Vind og 
sol og gode ideer! Såfremt vi får denne energi i de rigtige 
rammer, kan vi opnå meget både for os, men så sandelig 
også i større sammenhæng.

Lokal fokus, bæredygtighed og en pragmatisk skandinavisk 
politikstil har været emner under forbundsdagsvalgkampen. 
I 2022 vil der atter være valgkamp. Lad os i fællesskab tage 
emnerne op igen og føre en mindst lige så god valgkamp til 
næste år, når det gælder landdagen i Kiel. Måske bevirker 
den medvind, som vi har fået fra forbundsdagsvalget jo, at vi 
kan opnå endnu mere her i landsdelen.

Til sidst skal der også i år herfra lyde en stor og oprigtig tak 
til SSF’s og SSW’s sekretariater i Slesvig og Flensborg. Og tak 
til medlemmerne af amtsstyrelsen og kredsdagsfraktionen 
for det fortrolige og konstruktive samarbejde.

Amtsstyrelsen ønsker alle medlemmer, venner og bekendte 
nogle fredfyldte og glædelige juledage og et velsignet nytår.
Vi ses med positiv energi til landdagsvalget i 2022

Julehilsen fra 

SSW

Amtsstyrelsen for 2019-2021 Generalforsamling SSW 
Harreslev

Thorsten Roos, Fachbereichsleiter des Bereiches  
„Kreisentwicklung, Bau und Umwelt“ (Schleswig-Flensburg)

Bodil König stopper som aktiv 
i SSW og får en buket for mange 

års store indsats
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Vinteren 1930 til 1931
I året 1988 flyttede jeg sammen med min familie ind i 
et lille hyggeligt hus i Jardelund. Huset hørte til gårdejer 
Christian Lassens ejendom og en lille sti forbandt huset 
med selve gården. Vores datter, der dengang lige var fyldt 
to år, pilede hurtigt ned ad stien og åbnede dørene for 
os alle sammen ind til Onkel Lassen (Christian Lassen), 
der boede på gården sammen med sin søster Katrina. 
Derudover levede deres søster Helena på det tidspunkt 
i København og kom på besøg et par gange om året. Vi 
oplevede familien som venlig og interesseret, og vi fik 
meget glæde af hinanden.
For os var Jardelund kun et stop på vejen, men vi har 
altid holdt forbindelsen. Da vi byggede hus i Jübek, kom 
Onkel Lassen endda kørende for at inspicere byggeriet. 
Tiden forandrer sig, og efterhånden lever ingen af de tre 
søskende mere. Men man kan sige, at de har efterladt en 
masse minder til eftertiden, der kan beundres på Christian 
Lassens Mindemuseum i Jardelund. Blandt disse minder er 
der også en stak breve, der indeholder mange spændende 
detaljer.
I vinteren 1930 til 1931 var Christian på en af Danmarks 
ældste højskoler, Uldum Højskole i Midtjylland, og nogle 
af brevene, der blev sendt mellem skolen og hjemmet er 

opbevaret og kan læses på museet. Disse breve er skrevet 
på dansk, selv om det er tydeligt, at dette ikke var et 
sprog, Lena Lassens børn havde lært at skrive på. Men 
det er skønt at læse brevene og nærmest høre Christian 
udtale ordene på sit sønderjysk. Brevene belyser opholdet 
på en højskole for næsten 100 år siden samt de daglige 
udfordringer livet på landet medførte i den tid. Ligeledes 
får vi indblik i de stærke bånd, der var i familien.
Efter at Christian er ankommet til Uldum Højskole, 
formaner søsteren Anna ham i sit brev fra den 9. nov. 1930: 
”Du skriver, hvormange Penge du har faaet med. Moder kan 
ikke huske det. Men jeg mener Moder sagde en 60 Kr. Marker 
hved jeg ikke hvormange. Prøv engang og tæl sammen til det 
Du har tilbage. Kan Du saa ikke se hvormange Du har haft. 
Nu har jeg en lille Formaning. Har Du ikke Din Fyldepen, 
siden Du skriver med Blyant. Du skal ikke skrive Lena 
Lassen, men Fru Lassen. Lad mig saa se Du skriver snart med 
Fyldepennen for at vi kan se hvor godt den skriver.”

Da Christian skriver hjem den 12. december 1930, 
fortæller han om reglerne på skolen og om de bøder, der 
skal betales til grisen. Af disse indsamlede penge afholdes 
der et Grisegilde som afslutning på opholdet:
”Mig gaar det meget got. Jeg spiser ver Morgen Havregrød 

Christian Lassen på Uldum Højskole
Siine Hoop

Grisefest Uldum Højskole 1931. Christian Lassen ligger til venstre

Christian Lassens Mindemuseum
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund
Museet har åbent fredage fra kl. 14.00 til kl. 17.00.
Museet holder lukket fra 5.12.21 - marts 2022.

Mulighed for rundvisninger udenfor åbningstiden.
Adventshygge, søndag, 5. december 2021 kl. 14-17.
Der er adventshygge med æblepunch fra museets egne æbler samt kaffe 
og småkager. 
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med Sukker paa. Jeg har allrede taget 4 pund til, der for 
maatte jeg betale 20 ø. Vi har valgt nogle obsyns Mænd som 
skal passe paa at al er i orden. Treffer de nogen som ikke har 
det i Ordning, saa maa de betale en Bøde, og disse Penge gaar 
til Grisen. Om Aftenen Klokken 10 ¾ skal alt være stille og 
Lyset skal være slukket ellers koster det 50ø. Ringning med 
Klokken i utide koster 2 Kroner, at smide Sengen om koster 1 
Krone. Det har de gjord forskellige gangen, de har ogsaa gjord 
det ved min, men da havde vi endnu ikke obsyns Mændende. 
En Aften havde dem paa Gymnastik Salen endnu gjord 
spektakkel om ½ 2 om natten det havde Svenning Petersen 
hørt og han var saa kommet der op. Næste Morgen fik vi en 
Irettesættelse saa jeg tror ikke at de gør det saa snart igen.”
Også dengang kunne man blive syg. En voldsom 
influenzabølge beretter Christian om den 15. dec. 1931:
”I skriver at der er mange syge i Byen, her paa Skolen har der 
ogsaa været mange syge i Jannuar, i nogle Dage laa der 40 i 
Sengen men det var Influenza. Jeg motte ogsaa i Seng jeg laa i 
tre Dage i Sengen, jeg laa i Sengen fra Lørdag eftermiddag til 
Tirsdagmiddag. 8 Dage efter blev vi vejet da havde jeg tabt 4 
pund, men nu tror jeg nok at jeg allerede har taget nogle pund 
til igen. Vi kom ellers alle godt over Sygdommen, saa ner som 
en han kom paa Vejle-Sygehus, men nu er han igen kommet 
tilbage.”

Der er selvfølgelig en del kulturelle tilbud på højskolen. 
Der afholdes både morgensang og aftensang, og Christian 
nævner oplæsninger af skolens lærere og ungdomsmøder, 
hvor endda digteren Johan Skjoldborg holder en tale. Den 
12. december 1930 fortæller han, at en af lærerne har fået 
en radio:
”Svenning Petersen har faaet Radio. Den blev Søndag efter 
Midag opstillet i Foredragsalen og saa havde vi en Time 
Radio. Og Nørregaar læste en Time op.”
I brevet til søster Katrina den 2. marts 1931 fortæller 
Christian desuden om teaterbesøg:
”I Februar har vi været i Horsens til Teater Stykket som 
spiledes hed den gamle Præst. Det var et meget alvorligt 
Stykke, men det blev meget godt spillet. Kort efter var vi over 
i Forsamlingshuse til fælles Læsning, det var et mere livlig 
Stykke. (Fælleslæsning er det same som Teater, blot de læser 
det af en Bog.)”
I samme brev beskriver Christian også fastelavnsfesten på 
skolen:
”Paa Fastelavnsøndag havde vi Fastelavnsgilde, det gik lystig 
til. Vi samlede kartofler slog Katten af Tønden løb i Sækken 

og legede forskelige smaa Lege mere. Men at slaa Katten af 
Tønden var dog det morsomste. Der blev en Tønde hængt op 
i Gymnastiksalen, og saa skulde det begynde. Tre Skrit fra 
Tønden blev man bunden for øjnene, og saa skulde man gaa 
hen og slaa paa Tønden. Da jeg skulde slaa, det første Slag, 
gik jeg trøstil hen og slog ordentlig til, for jeg troede at det 
kunde ikke være saa svært at ramme Tønden, men der tog 
jeg Fejl, for jeg slog lige i Gulven. Næste gang jeg slog gik det 
bedre, da slog jeg saa godt, saa jeg fik en Cigar. Tilsist drak 
vi Kaffe og sang Aftensang.”
Til hjemmet i Jardelund uddyber han fastelavnsfesten den 
8. marts 1931:
”Da Tønden først begynte at gaa i Styke kan det nok være 
der kom røre i Elever, for inde i Tønden var der Bompakker. 
Det kunde hende at der laa en hel masse Elever under 
Tønden og kravlede efter Pakkerne, der hold jeg mig 
undenfor, for jeg vilde ikke ødelægge Klæderne.”

Vinterhalvåret på Uldum Højskole slutter af med et 
Grisegilde, det beskriver Christian i sit sidste brev hjem fra 
den 27. marts 1931:
”I gaar Aften havde vi Grisegilde, som jeg har fortaldt vedt 
i nok at jeg var med i bestyrelsen, saa jeg maatte hjelpe med 
ved at føre Grisen frem i Salen. Bestyrelsen var ud klædt 
nogle havde gammle høje Hatte paa, jeg var i Folkedragt. Da 
Grisen blev ind trukken i Salen blev Lyset i Salen slukket, 
Nørregaard gik forest som Fører, og saa kom jeg og en mer 
med ver to Lygter saa kom to man med Skild saa fir Mand 
trækker med Grisen og til sidst en med to Lygter. Eleverne 
stod rundt om ved siderne i Salen mod deres Damer, da 
vi rykkede frem kan det nok være, at der blev Latter, vi 
trak Grisen to Gange rund i Salen og saa ved i Mitten hvor 
Grisen blev løftet da Nørregaard hold en tale, ogsaa blev der 
Danset om Grisen. Gildet sluttede Klokken 1 ½, og i Morgen 
maatte vi sove til 9 ½, men jeg kunde dog ikke sove salænge.”

I brevet til sin mor og sine søskende den 13. januar 1931 
beder Christian sin mor om lov til at blive lidt i Danmark 
og lære om dansk landbrug:
”Mor synes du ikke at i kunde undvere mig i Sommeren, saa 
kunde jeg dog ogsaa lære til dansk Landbrug hernede fra. 
Eller synes du ikke saa godt om det for maskinens skyld, saa 
kunde jeg jo blive her fra April til August. Men saa maa jeg 
jo snart vide det, for 4 Maaneder er vist ikke saa let at faa 
Plas hernede. Det er forskellige som allrede har Plas.”

Vinterholdet 1930-31 mindre hold. Christian Lassen står som den  
4. fra højre i anden række.

Skema: Christian Lassens skoleskema på Uldum Højskole
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Til typisk dansk julepynt hører julebukken af strå. Den 
findes i alle størrelser og kan både hænge på juletræet eller 
stå på gulvet. Julebukken som pynt er af nyere tradition i 
Danmark. Først efter 1945, hvor der var en stor påvirkning 
fra Sverige, kom julepynt af strå og dermed stråbukken til 
Danmark. 

Julebukken har dog i andre former haft betydning i 
Danmark gennem historien. 
Man ved, at julefejringerne tidligere foregik ude og at det 
var voldsomme løjer og lege. I 1100-tallet forsøgte man 
at forbyde disse og på den måde, blev festlighederne med 
tiden flyttet ind i stuerne. 

Disse julestuer var var populære i 1600- og 1700-tallet.  
De blev afholdt både på landet og i byen. Dagene efter 
jul og indtil Helligtrekonger fejrede man det ene vilde 
gilde efter det andet. Der blev drukket og spist og der 
blev leget julelege. Lege som Blindebuk, Bro, bro, brille, 

Munken gik i enge og andre lege har deres oprindelse 
her og var oprindelig ikke tiltænkt børn eller svage sjæle. 
Den danske professor i historie Anne Løkke mener, at 
julestuerne i 1700-tallet ”bedst kan karakteriseres som en 
blanding af underholdning og dating”. Efter festen sov man 
i fællesskab i halmen, som var blevet delt ud på stuegulvet 
til stor forargelse for kirkens folk. Julestue og julelege blev 
forsøgt forbudt mange gange, bl.a. af Christian den IV i 
1629. Nutidens danske firmajulefrokoster sammenlignes af 
og til med datidens fester. 

Ved disse julestuer deltog også gerne en karl klædt ud som 
buk med et lagen over sig og et bukkekranie eller horn af 
træ spændt fast foran sig. Han hoppede rundt og stangede 
folk. Dertil svinede han alle til, afslørede ubekvemme 
sandheder og generede folk, så godt han kunne. Jo værre 
sprog, desto flere øller og godter fik han. Han havde 
formentlig en vigtig funktion og det var at personificere 
det uhyggelige, onde og farlige. 

Julebukken af strå 
- hvor kommer den fra? 

Det får han dog ikke lov til af moderen, der styrer 
familien. Hun svarer ham allerede den 10. februar 1931 og 
kommer med gode råd til hans færden:
”Kære Christian vi vil helst have Dig hjem. Andreas er god 
nok men han du´r ikke til at staa det for og vi faar ikke saa 
let en som kan det for de vil altid gøre det anderledes som det 
skal være. (…) Paa Lørdag er der dansk Teater i Flensborg. 
Dunungen af Selma Lagerlöf bliver spillet jeg tror nok jeg vil 
hen. Du skrev om at Du en aften havde været Du at gae Tur 
jeg synes ikke Du skal gaa ud saa sildigt, Du kunde let faa 
Skyld for et eller andet som var sket og Maria og Svinning er 
vist heller ikke med par at I gaar saa sent ud. Tag det ikke op 
som nogen Bebreidelse men som et godt Raed.”

De næste breve sender Christian hjem i 1935 fra 
Fornumgaard ved Give, så han kommer dog afsted og får 
snuset til landbruget i Danmark, som det var hans ønske.

For os, der kendte Christian, er det spændende at læse 
disse breve og komme tættere ind på den familie, der holdt 
så tæt sammen, at ingen af de ni søskende blev gift. De 
blev gamle sammen og hjalp hinanden igennem livet. 

Men måske er det også interessant for andre at dykke ned i 
en anden tid og sætte det liv, vi lever nu, i perspektiv. 
Brevene kan sammen med mange andre læses i kopi af 
originalerne på museet.

Uldum Højskole. Luftbillede. Foto & Forlag : Ingwersen u/no.

Christian i marken i Jardelund
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1. At skifte ham: at skifte sit ydre
Kilder: verasir.dk, nordmus.dk, kristendom.dk, juletradisjoner.no, dengamleby.dk, historie-online.dk, da.wikipedia.org, no.wikipedia.org 

Tiden omkring og efter jul har nemlig ikke kun været 
præget af hygge. Det var en tid fuld af varsler og 
overnaturlige farer. I min barndom blev dagene mellem 
jul og nytår stadigvæk kaldt ”De Unholden Tid”, altså 
tiden, hvor mystiske væsner og dæmoner var på spil. Man 
skulle i denne tid være meget varsom og der var en masse 
ting, man ikke måtte. F.eks.  måtte man ikke lade sin plov 
eller andet værktøj stå ude, så ville det blive forhekset og 
arbejdet ville ikke være båret af held fremover. 

Når en person klædte sig ud som et af julens væsener, 
kunne man nærme sig ham og invitere ham på en snaps. 
Julebukken tog det onde med sig, og dermed havde man 
gjort sit for at sikre lykke og fremgang. 

I Norge går børnene enkelte steder stadigvæk julebuk. De 
klæder sig ud, gerne i noget med pels, og går fra dør til 
dør. Oprindelsen er sikkert julebuk-optog i 1800-tallet, 
hvor deltagerne var voksne, og gik i store grupper, hvoraf 
én var udklædt som julebuk, medens alle andre var klædt 
på til ukendelighed. Man havde spillemænd med sig under 
optoget, der gik fra gård til gård, hvor der vankede mad 
og drikke. Lignende skikke havde man også hos os, hvor 
karlene og pigerne gik fra gård til gård for at få julemad. 

På Ejdersted gik vi som børn om formiddagen den 24. 
december fra dør til dør og sang og fik slik og småmønter. 
Måske denne skik har sin oprindelse i tidligere tiders 
juleoptog?  

Julebuk optogene minder meget om at gå rumlepotte, 
for også rumlepotten blev brugt til juleballaden. Det ved 
man f.eks. fra København, hvor det blev forbudt i 1668 
at gå med rumlepotte i gaderne juleaften. Når man i 
Sønderjylland stadigvæk går rumlepotte, kunne det også 
være en efterlevering af datidens optog. Man skræmmer 
det onde væk og få en snaps til gengæld. 

Blandt mange oplagte forklaringer finder man, at 
julebukken symboliserer Thors bukke og er blevet 
dæmoniseret af kristendommen. En anden er, at 
gårdnissen, som var en husgud, kunne skifte ham1 til 
en buk. Ved at ofre gaver for bukken formildede man 
gårdsnissens hidsige side. Smukkest fandt jeg dog den 
forklaring, at julebukkene symboliserer de fire hjorte fra 
den nordiske mytologi i den Ældre Edda, der værner om 
det hellige træ Yggdrasil. Derved danser vi, når vi danser 
om juletræet en ringdans om Yggdrasil og starter livets 
kredsløb på ny. Og julebukkene står og vogter livet. 

Jeg kommer til at tænke på den sidste sang vi synger 
omkring juletræet næst efter ”Nu er det jul igen”. Det er 
”Mine gedebukke, mine gedebukke, 
bider barken af træer. 
Jeg tror de er gale, så splintrende gale. 
Mine gedebukke, mine gedebukke, bider barken af træer.” 
Her gælder det om, at kredsdansen danses eller løbes 
hurtigere og hurtigere, for hver gang verset synges. Det 
er en skik, vi i familien har overtaget efter familien i 
Danmark. Det kunne være et levn efter tidligere tiders 
ringdans om træet. 
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Det er hyggeligt, hvis du har mulighed 
for at samle dine halmstrå i naturen, 
men halm fra en hobbybutik kan fint 
bruges. Vælg et garn, der kan tåle, 
at du strammer dine bindinger. Det 
er fint med bomuldsgarn eller tyndt 
strømpegarn, der lægges dobbelt. Bind 
garnet godt om stråene, slut med tre 
knuder og klip ikke for kort af. Brug 
elastikkerne til at holde styr i dine 
stråbundter, når du deler til ben og hals. 

1. Start med at lægge dine halmstrå i 
lunkent vand et par timer, til de er 
bløde. Det går hurtigere, hvis du har 
samlet stråhalm i naturen. 

2. Saml stråene, så du har et jævnt 
bundt. 

3. Klip mindst 15 stykker garn af til 
bindingerne. 

4. Bind garn stramt om bundtet på to 
steder. Den første gang ca. 3 cm fra 
enden af bundet og derefter ca. 6 cm 
fra samme sted. (Billede 2). 

5. Find tre små strå i den korte ende 
og flet en lille hale, som du afslutter 
med at binde garn omkring. Klip 
halen pæn. (Billede 3). 

6. Del resten af stråene i den korte 
ende til to ben. Bøj benene 90 grader 
og bind begge ben to gange. Den 
første binding sidder helt oppe på 
låret, den anden binding afslutter 
benet. Lad ca. 0,5 cm stå efter sidste 
binding og klip stråene pænt, så 
julebukken kan stå. (Billede 4). 

7. I den lange ende deler du stråene i 
fire dele. Lav forbenene på samme 
måde som bagbenene af de to dele, 
der passer bedst. 

8. Hals og hoved formes af de sidste to 
dele, idet du samler dem og bukker 
dem opad og binder garn omkring 
halsen ca. 2 cm oppe. (Billede 5). 

9. Vælg 6 tynde strå og flet to horn  
med 3 strå i hvert af dem. Afslut 
med at binde garn omkring enderne 
og klip hornene pæne. (Billede 6). 

10. Med de resterende strå former du 
hovedet. Bøj dem forsigtigt nedad 
og bind garn om mulen.  Klip 
enderne af på skrå. (Billede 7). 

11. Det er vigtigt at sætte din julebuk i 
den rigtige form, mens den tørrer. 
Brug klemmer til hornene og sæt 
bukken ned i et krus. (Billede 8). 

Nu har du din egen sydslesvigske 
julebuk til at pynte op med i dine 
julestuer. 

Bind en julebuk
Siine Hoop

• Halm (ca. 23 strå af 22 cm)
• Rødt garn (ca. 12x20 cm, 3x10 cm)
• Elastikker

• Målebånd
• Saks
• Balje med lunkent vand

• Krus
• Underlag f.eks. Flensborg Avis

Litteratur:
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/julebuk-
af-strå

1

5

2

6

3

7

4

8

Hvis du har lyst til at lave din egen lille julebuk, har du brug for:
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65 år af deres liv har Gisela og Bodo Daetz boet i 
Kobbermølle. Nu sidder Bodo i en dejlig stue med blik 
ud over Flensborg Fjord og fortæller om en vigtig del af 
det, de har brugt deres kræfter, energi og hjerteblod på: 
Kobbermølle Danske Skole. Gisela går fra og til og supplerer 
med skrevne kilder, som hun har fundet frem. Og der tegner 
sig en lang og spændende historie, som på mange måder er 
hele det danske mindretals historie. 
I 1926 blev det ved en prøjsisk Forordning muligt at 
oprette danske skoler i Sydslesvig. En gruppe forældre 
i Kobbermølle, Nyhus og Sosti, på tysk Wassersleben, 
gik herefter i gang med at samle familier, der ville 
være interesserede i at sende deres børn i dansk skole. 
Resultatet blev, at gruppen med 25 børn på listen ansøgte 
Grænseforeningen om en skole. Grænseforeningen 
indvilligede og gik i gang med at lede efter en egnet bygning. 
Det viste sig ikke at være så nemt, da der på tysk side i 
Kobbermølle opstod en officiel modstand mod oprettelsen 
af en dansk skole. Første villa, som Grænseforeningen 
havde udvalgt, blev opkøbt for næsen af dem og man måtte 
herefter i al hast og hemmelighed se sig om efter en anden 
villa, og det lykkedes til sidst at erhverve ”Villa Schöneck”. 
Her blev skolen indrettet i de forhåndenværende lokaler og 
skolen startede den 4. august 1926.

I jubilæumsskriftet fra 1936 beskrives skolens beliggenhed:
Der er næppe nogen, der vil nægte, at af alle de danske Skoler 
paa Landet Syd for Grænsen, har Kobbermølleskolen den 
skønneste Beliggenhed. Landskabet omkring Skolen er en ren 
Naturidyl med Storskov og Smaasøer, høje Bakker og dybe 
Dale, rislende Skovbække, hundredaarige Kæmpetræer i 
Klusris Skov og Sostis Villahaver, Krusaadalens grønne enge 
og Sivskove ved Sostibugten, Fjordkyst og herlig badestrand.

Den økonomiske side af driften blev ordnet på den måde, 
at De Samvirkende Sønderjyske Foreninger i Aarhus 
og Randers Amter tilbød Grænseforeningen at afholde 
driftsudgifterne. Disse midler blev indsamlet løbende blandt 
medlemmerne og andre venner i Danmark. Det var ikke 
uden problemer årligt at få indsamlet det krævede beløb, 
og pga. kronekursen var der år, hvor den sum, der skulle 
indsamles, var dobbelt så høj, som oprindeligt beregnet. 

Det er et ikke lille arbejde at gennemføre denne Indsamling 
Aar efter Aar, og mange tvivlede da også højt paa, at det 
kunde lade sig gøre i Længden, Folk ville nok trættes, og 
de økonomiske Forhold blev jo også ringere for hvert Aar. 
Der skal indrømmes, at det i de første Aar kneb med at faa 
Smaaskillingerne fra Indsamlingen til at naa Skolens Budget. 

Et lille indblik i Kobbermølle  
Danske Skoles lange historie

Arbejderboliger Kobbermølle 1961
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Der maatte da slaas Alarm, Skoleudvalget kaldes sammen, 
og Opstrammere udsendes – og saa gik det alligevel, og det 
glædeligste er endda, at trods Tidens Ugunst lykkedes det 
efterhaanden at ”indarbejde” denne Skole saa langt ud og saa 
hjerteligt ind i Aarhus – Randersegnen, at Opgaven er baade 
lettere og sikrere løst.

En del af de forældre, der havde ønsket en dansk skole, 
var angste for repressalier og derfor begyndte kun 13 af de 
oprindelige 25 børn i den nyoprettede skole under ledelsen 
af August Rattenborg fra Nordslesvig. I de første 10 år 
bevægede elevtallet sig mellem 11 og 22 elever. Efter 1936 
blev det ikke bedre med elevtallet, da forældrene også her 
blev udsat for trusler og repressalier. Folk frygtede for deres 
arbejdspladser og mange overflyttede børnene til tysk skole. 
Den 1. april 1938 måtte skolen lukke og de sidste elever 
overflyttes til Duborg-Skolen. Den 1. maj 1946 kunne skolen 
indvies igen, nu med 48 elever. Den nye skoleleder Aage 
Primdal skriver: ”Et under sker for vore øjne.”

Bodo og Gisela Daetz kom til Kobbermølle i 1957. Da var 
der 27 børn i skolen og det var svært at se, hvor der skulle 
komme flere fra. Skolen havde stået uden leder et stykke 
tid, da der ikke var nogen, der turde binde an med opgaven. 
Ikke kun var der få elever, skolebygningen var også i en 
dårlig tilstand. Der var ikke indlagt vand og kanalisation, 
og der blev fyret op i lokalerne med kulovne. Det betød, 
at skolelederen og rengøringsassistenten skulle starte 
deres morgen med at tømme toiletspande og fyre op i 7 
kakkelovne. Da Bodo blev stillet over for valget at få ordnet 
enten kanalisation eller varmen, valgte han at få ordnet 

kanalisationen og få træk og slip og vand i bygningen. 
Med nogle spande maling stillet til rådighed brugte han 
sommerferien, inden sin tiltrædelse, på at male lokalerne. 

På samme måde var der brug for et initiativ for at få 
flere børn til skolen. Fabrikken Kobbermøllen manglede 
arbejdskraft og de unge par kunne ikke finde steder at bo 
i Kobbermølle. Der var ingen byggegrunde og de gamle 
huse var i dårlig stand. Vandrelærer Niels Kjems havde i 
Harreslev startet noget selvbyggeri på sin grund til unge 
danske familier og den idé ville Bodo Daetz overføre til 
Kobbermølle. Også her, som da der skulle købes en bygning 
til skole i 1926, blev der smidt grus i planerne ved forsøg på 
at opkøbe egnede arealer. Til sidst tilbød Kobbermøllens 
direktør Lotz direktørboligens store haveområde. Da 
der ikke var mange penge blandt de unge familier, 
hjalp de hinanden med at lave kanalisation, forberede 
byggegrundene og bygge husene og allerede i 1958 flyttede 
de første par ind. Gisela og Bodo fortæller: 

Det startede som et projekt fulgt af skeptikere, der kaldte det 
”Havregrynskoloni”, fordi de mente, at folk efter endt byggeri 
ikke havde råd til andet end havregryn. Og det endte som en 
klynge på 24 huse, der gav familierne gode forhold og der kom 
børn til skolen. Der blev bygget en gymnastiksal i 1963 og den 
flotte nye skole, som vi ser i dag fik vi i 1968. Skolens elevtal 
steg i de år og nåede sit højdepunkt i 1976 med 96 elever 
fordelt på 9 årgange, samtidig gik over 40 børn på realskoler 
eller på Duborg-Skolen. 

Kobbermølle luftfoto
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Gisela og Bodo husker mange gode ting fra deres tid på 
skolen. Som noget nyt indførte de, at eleverne kom på 
lejrskole i Danmark. Det var en stor eksotisk oplevelse 
for børnene at komme til Vesterled på Holmslands Klit. 
Forældrene levede med, når der efterfølgende blev vist 
filmoptagelser fra lejrskolen og de fik fremvist det, eleverne 
havde arbejdet med og hørte om det de havde oplevet under 
lejrskoleopholdet.

Kontakten til Danmark var væsentlig for skolens virke og 
der kom mange besøgende fra Danmark til Kobbermølle 
Danske Skole til stor glæde for besøgende, eleverne og 
lærerne.

Også foreningslivet blomstrede på skolen. Der var generelt 
et stort tilløb til alt, der blev tilbudt. For der var trangt 
i boligerne, hvor der boede mange sammen, og det var 
nyt og belejligt at komme på skolen og lave håndarbejde, 
danse folkedans eller lave andet selskabeligt og lærerigt. 
Bodo og Gisela fremhæver filmforevisninger af danske 
film, om eftermiddagen for børn og om aftenen for voksne, 
hvor folk stimlede sammen, som en af de tilbagevendende 
begivenheder.

I 1962 lukkede fabrikken Kobbermøllen. Bodo fortæller, at 
folk stodpå gaden og græd, fordi de mistede en arbejdsplads, 
familien havde haft i 6-8 generationer. Også boligerne 
skulle rives ned. Det ville betyde, at et flertal af eleverne 
ville forsvinde fra den danske skole i Kobbermølle. Så 

Kobbermølle Danske Skole 1952 Rattenborg med elever

Første skoledag 1926 elever med skoleleder Rattenborg



Billedet er fra Julemuseet Lillelund
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Udgangspunkt til artiklen er to jubilæumsskrifter:

Kobbermølle Skolen Sosti ved Flensborg. Aarhus – Randers Amters 
Danske Mindretalsskole under Grænseforeningen 1926-1936

Kobbermølle Danske Skole 75 år.

Ud over det har Gisela og Bodo Daetz mundtlig bidraget med  
deres erindringer. 

Billeder: Arkivet Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bodo måtte igen være opfindsom. Han opkøbte hele 
Kobbermøllen og dets bygninger. Det er en hel historie 
for sig, men det betød, at elevtallet i mange år var stabilt. 
Da spagaten mellem Kobbermøllen og skole blev for stor, 
gik Bodo på pension efter 33 år som leder og en af skolens 
lærere Charlotte Bassler blev skoleleder. 

Charlotte Bassler førte skolen videre i samme ånd. Efter 
at have klaret skærene omkring omstruktureringen, hvor 
elever fra 7. klasse skulle fortsætte deres skolegang på en af 
de store skoler i Flensborg, kan vi læse følgende beskrivelse 
til 75 års jubilæet i 2001:
Hverdagen i skolen er stadigvæk fyldt med liv og lyst, 
emnedage om temaer som Vikinger og Middelalder 
engagerer forældrekredsen som aktive medspillere, sejlsport 
og englandsture er andre eksempler på skolelederens frodige 
foretagsomhed. Heldigvis har skolen en stab af unge lærere, 
der ikke tæller ekstra arbejdstimer sammen. 

Som vi alle ved fra den nyere historie, fik Kobbermølle Skole 
19 år mere, de sidste par år under ledelse af Ellen Clausen, 

før den i 2020 blev sammenlagt med Harreslev Danske 
Skole og eleverne flyttet ud af bygningen. 
Det betyder ikke, at mindretallet forsvinder fra 
Kobbermølle, det har dog fået vanskeligere kår. Takket være 
en aktiv SSF-bestyrelse inviteres der fortsat til spændende 
arrangementer og heldigvis bakker medlemmerne 
bestyrelsen op og deltager ivrigt. Gisela og Bodo deltager 
også fortsat. Gisela er endda blevet leder af SSF 60+ 
gruppen. 

Gisela og Bodo Daetz Sankt Hans 2021

Kobbermøllen tegnet af Eckener
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Advents- og juleskikke 
i Sydslesvig
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Dengang i før fjernsynstiderne og inden varehusenes 
tid startede julemysterierne lørdag aften inden første 
adventssøndag. Børnene stillede en tøffel eller en 
tallerken i vinduet, havde de været søde, lå der sikkert en 
Kindjeespopp, Stuutenkirl eller på frisisk kinkentjüch i 
den. Det var en figur af hvid sukkerkagedej pyntet med 
rødbedesaft. Det var enten en gris, hane, hest eller selve 
julemanden. Alt efter temperament blev den spist med det 
samme eller slikket på i ny og næ. 

Også ellers skete der underlige ting. Gammelt legetøj 
forsvandt. Kindjees eller hans hjælpere havde hentet det 
for at friske det op, så det kunne ligge i ny glans under 
juletræet.
Om aftenen hørtes underlige lyde og trin uden for 
vinduerne, der blev dunket på ruderne og en mørk 
stemme spurgte, om ungerne var artige. Det var Kindjees 
eller julemanden, der var på spil. De mindre børn krøb tæt 
op ad mor, mens de større, der havde deres tvivl, kiggede 
spørgende til de voksne.
Kindjees eller Wihnachsmann på plattysk eller kinken, 
som han hedder på frisisk, var en ret bøs herre. Han havde 
en sæk og ris med. Sækken var med godter til de artige 
børn, mens riset var til afstraffelse af de uartige.
Hos digteren Theodor Storm fra Husum beskrives han 
som en gammel tjenestekarl, der i kristusbarnets ærende 
gik fra hus til hus for at se, om børnene havde fortjent en 
god jul.

Snart begyndte julebageriet og slagtning af grisen. 
Grisen kunne i krigstiden ikke være stor og fed nok. Jeg 
mindes store søer på 4 – 600 pund, der hang på stigen 
uden for huse og gårde. Forinden havde man i de tidlige 
morgentimer hørt grisenes protester, når de blev trukket 
ud af deres varme sti. Det var husslagterens højsæson. 
Den dag, der blev slagtet, fik man Grüttwuss (grødpølse), 
enten med blod eller uden. I mange hjem spiste man også 
Schwattsuur, som de fleste børn ikke kunne lide, eller også 

fik man Bloodmehlbüdel. Alt noget som vi dog aldrig fik, 
måske fordi min mor kom fra Nordslesvig.
Medens slagtningen mere var noget uhyggeligt, hvor man 
også sagde farvel til en af husets gode venner, grisen, så var 
julebagningen fyldt med hygge og spændende dufte. 
Der var brune og hvide Pletten, Pebbernööt både de fine 
af hvedemel og de grovere af rugmel med anissmag, som 
smagte meget bedre. Der var brune og hvide fedtkager og 
meget vigtige var klejnerne, der havde meget forskellige 
navne fra egn til egn. På geesten hed de Verdreide Jungs, 
på sønderjysk vrejn unger, nogen steder kaldtes de 
griseører. På Ejdersted bliver de bare rullet til små kugler 
og så kogt i fedt og hedder Schmeernøøt. Æg blev bragt 
til bageren, og man fik bagt Spåånschen Vind både hvide 
og gule marengs. På Ejdersted hedder de Schuumnøøt 
og på tysk siger man i dag Friesenwolken. Vi havde 
desuden hedesand og jødekacher, hos min kone hørte 
pumpernikler til en rigtig jul. 
Til bagning af Bruune Pletten fik ungerne også en klump 
dej og kunne lade fantasien råde ved at forme alskens 
dyr. Der var også stikforme, som mest blev brugt til 
Kindjespoppen ellers blev kagerne stukket ud med vinglas. 
Der blev bagt masser af kager og de blev gemt godt væk 
i dåser, der kaldes trummer og taget frem ved lejlighed 
og spist med nydelse. Der blev jo også spist helt andre 
mængder kager. Da slik for os var ukendt, var småkager 
noget virkelig eftertragtet og de indgik også som en del af 
julegaven.

Uddrag fra noter til et foredrag om juleskikke v. Horst Hoop 
holdt for Grænseforeningen i Aarhus.

Horst Hoop er opvokset i Klein Rheide, efter læreuddannelsen 
fra 1959 var han skoleleder ved Digeskolen i Vollerwiek. 
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Jul var fyldt med hemmeligheder. Der blev tisket og visket, 
børn måtte ikke kigge ind i værksted og stue, skabene var 
låst. Nis Puk, der levede et ret gemt liv på lofterne, gjorde 
sig nu ofte bemærket. Det var i juletiden, jeg engang fik et 
lille glimt af ham og hans røde hue oppe på vores loft, hvad 
der har gjort stort indtryk på mig. 
Min mor, der var dameskrædder, syede i krigstiden for det 
meste sort tøj til de faldnes efterladte, ellers var det mest 

bedrestillede byfolk og bønder, der fik syet. Dog i juletiden 
blev der syet børnetøj, huer, muffer og meget mere. Det 
mere brogede tøj lyste op i systuen. 
Bondedøtrene, der i vintertiden lærte at sy hos mor, sang, 
imens de syede. Når de var gået og mor syede alene, stod 
jeg bag på hendes stol og hun fortalte julehistorier oftest 
med Nis Puk som hovedperson.

Horst, Karin og Marie
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Juleaftensdag begyndte det at dufte af gås eller andesteg og 
rødkål rundt omkring i hjemmene. Efter opvasken skete 
der så endelig noget. Børnene stod foran den lukkede 
dør til den gode stue. Til daglig sad man på landet mest 
kun i køkkenet, som jo var opvarmet, og vi børn legede 
i kostaldene, hvor det også var hyggeligt lunt. Efter at 
børnene havde sunget en julesang, gik døren op og de 
måtte komme ind til det tændte juletræ. Juletræet stod på 
et bord i stuens hjørne og var traditionel pyntet med meget 
skrøbelige glaskugler, glasfugle og glasnødder i alle mulige 
farver, og så var der englehår og sølvlametta. De relativ 
få lys var mest i forskellig farve og oppe på toppen sad en 
spids af glas med Kaiser Wilhelm skæg, som var glashår, 
der strittede til alle sider. Hjemme hos os var juletræet ret 
kedeligt i forhold til byens andre. Der var kun sølvkugler 
og sølvlametta og hvide julelys. Selve juleaften tænkte jeg 
nu ikke på det.
Inden man fik gaverne, skulle børnene sige et juledigt hver 
især. Tit kom en ven af huset eller en nabo forklædt som 
julemand med sæk og ris og hørte på versene og trak nogle 
gaver op af sækken.
I almindelighed fik man noget tøj, vanter, hue, 
halstørklæde, o.l., og så var der et stykke legetøj f.eks. 
dukke, bamse, byggesæt eller en billedbog. Jeg kan den dag 
i dag huske mine julegavebøger fra den tid. Dertil fik man, 
og det var meget meget vigtigt, en såkaldt bunte Töller. En 
broget tallerken, en paptallerken med en håndfuld hassel- 
og valnødder, et par æbler, småkager og nogle godter. Man 
stod foran juletræet og sang nogle julesange og så kunne 
gaverne beundres og der blev leget og spillet spil, f.eks. 
effen eller ueffen, brætspil eller sorteper. 
Da der var 6 kilometer til kirkebyen fra Klein Rheide, tror 
jeg ikke, man gik til julegudstjeneste juleaften. Jeg mener 
nok, folk var troende, men kirkegang var vist ret sjældent.

I julen måtte der kun gøres det nødvendige. Dyrene fik 
ekstra foder, og man besøgte hinanden i juledagene. Det 
hed, at man julede. Før det tyske ord Weihnacht tog over, 
hed det jul eller jyl. Man måtte ikke gå fra et hus uden at 
have nydt et eller andet, for ellers bar man julen ud, og 

næste år ville der blive 
smalkost i det hjem. 
Juletiden var en farlig 
tid, for mange sære ting 
kunne ske. Om natten 
rådede ofte mørkets 
magter. Ingen ville finde 
på at hænge vask til 
tørring ude mellem dagene, for så betød det lig i huset 
det kommende år. Man skulle heller ikke gerne færdes 
for meget alene ude efter mørkets frembrud, for den vilde 
jæger kunne komme forbi med sit følge. 
Julen sluttede de forskellige steder på forskellig tid – mest 
helligtrekonger. På Stapelholm hed det: Ketelknut flücht 
Wihnachen ruut. 
Da den gode stue kun var varmet selve julen og til nytår, 
stod træet enkelte steder helt til fastelavn. Jeg har set 
juletræet stå i stuen helt til påske.

I mange dansksindede hjem kom der med børnenes 
danske skolegang danske juleskikke med dans om træet, 
danske julesange og hjemmelavet julepynt ind efter 
krigen. I vores hjem synger vi meget. Medens børnene var 
hjemme valgte alle hver en dansk, en plattysk, en frisisk 
og en tysk julesang til at danse om træet. Så det blev til 20 
sange, og de nød det.

Til slut vil jeg gerne fortælle min julehistorie.
Det var i 1944, jeg var 9 år. Min far, min storesøster og 
storebror var indkaldt til værnemagten, i september det år 
var min 16-årige bror død og samme måned havde jeg fået 
en lillesøster. Nu var det jul. Mor havde syet hele dagen 
og så sad vi juleaften i systuen, lillesøster i barnevogn, 
mor og jeg - alt var trist og gråt, selvom træet var tændt 
og jeg havde fået mine gaver. Så gik døren op og en af 
mine kammerater kom ind. Han var nok blevet sendt af 
forældrene. Så fik vi leget og sunget lidt og mor fortalte. 
Efter en times tid gik han hjem til familien igen. Det er 
den jul og hans besøg, jeg stadig mindes med stor glæde.

Tegninger Horst Hoop
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I min mors barndomshjem i St. Peter på Ejdersted var 
pumpernickel en af de småkager, der hørte til i julen.  

Men hvor kommer dog det underlige navn fra?  
De fleste vil nok kende Pumpernickel som et 
langtidsholdbart, lidt sødeligt rugbrød, som traditionelt er 
lavet af få ingredienser: Rug, vand og salt. 
Brødet har sin oprindelse i Westfalen.  

Pumpernickel kunne lyde som navnet på et krydderi, men 
det er det ikke. Der findes forskellige historier omkring 
navnets herkomst. En af de hyppigste forklaringer, man 
finder, er den, at pumpernickel var et skældsord, som blev 
brugt om en bulderbasse. Pumpern betyder at buldre, 
tordne, larme og Nickel er en afkortelse af Nikolaus.  
Da brødet med samme navn satte fordøjelsen i gang,  
har det derfor nok fået dette specielle navn.  
Måske havde småkagerne samme effekt?

Tidligere bagte man ofte småkager med rugmel. En 
typisk pebernød var op til 1700-tallet bagt med rug, 

herefter begyndte man også at bage den med byg. Derfor 
har pumpernickel-småkagen sikkert også været af rug. 
Hvis vi så fjerner alt det nymodens, som krydderier og 
hævemiddel, er vi ikke langt fra en slags sød rugbrøds-
småkage.

Slår man småkagen pumpernickel op på de tyske 
internetsider, kommer der et væld af varianter, der langtfra 
ser ud som den småkage, jeg kender under dette navn. 
Det er dog især ”Pumpernickel nach Sylter Art”, som 
minder om dem, min mor bager.

På de danske sider finder man lidt flere opskrifter. Her 
hedder de også pumpernickel eller pumpernikler og hører 
til det klassiske sønderjyske kaffebord.

Tilbage til nutiden så sammenlignes pumpernickel-
småkagen med de italienske biscotti, som cafeer gerne 
serverer til en kop cappuccino.

Hvorfor pumpernickel? 

https://www.dwds.de/wb/Pumpernickel
www.dengamleby.dk/viden/jul/operation-bagvaerk/
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Pumpernickel

Sigt mel, hjortetaksalt og kardemomme. Hak fedtstoffet 
ned i melet og findel det med fingrene. Tilsæt de øvrige 
dele og ælt dejen sammen.

Del dejen i to dele og tril dem til lange stænger, så lange 
som bagepladen – tryk dem lidt flade, når de lægges på 
pladen.

Bag stængerne midt i ovnen. Lad dem afkøle et øjeblik 
og skær dem i snitter på skrå. Brug en skarp kniv 
dyppet i vand.

Sæt pladen midt i ovnen, mens kagerne tørrer.

• 4 dl mel
• ¼ tsk. hjortetaksalt
• ½ tsk. stødt kardemomme
• 125 g smør eller 

margarine
• 1½ dl sukker eller  

2 dl lys farin

• ½ - 1 dl hakkede mandler
• 1 æg
• Bages ved 180 grader i  

ca. 15 min. 
• Tørres ved 130 grader i  

ca. 20 min. 



Julemærkerne er i år tegnet af Stine Haarløv 
og Anne Schwartz. De to unge tegnere har haft 
kunst som linjefag på Duborg-Skolen og forlod 
skolen efter studentereksamen i 2010. Billed-
samlingsudvalget, som står for udgivelsen af det 
sydslesvigske julemærke, ønskede i år at give 
mærket et frisk pust, uden dog at krænke jule-
stemningen. Der er både hjerter, kugler og grønt, 

men der er også en hånd med julerødt på negle-
ne, der giver mærkerne noget levende og utradi-
tionelt. Mærkerne repræsenterer flere teknikker. 
Her er både tegning med fin stift og baggrunds-
skravering med brede strøg med tusch, og der er 
digitalt billedklip i kuglen.  
Mærkerne kan købes på sekretariaterne eller 
bestilles online på www.syfo.de. 

Julemærker 2021
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D
ejlig er den him

m
el blå

D
ejlig er den him

m
el blå,

lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de sm

ile, hvor de vinke
- os fra jorden op til sig.

D
enne stjerne lys og m

ild,
som

 kan aldrig lede vild,
er hans guddom

s-ord det klare,
som

 han os lod åbenbare
- til at lyse for vor fod.

Tekst: N
. F. S. G

rundtvig (1810) 
M

usik: J. G
. M

eidell (1846)

D
ejlig er jorden

D
ejlig er jorden,

præ
gtig er G

uds him
m

el,
skøn er sjæ

lenes pilgrim
sgang!

G
ennem

 de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis m

ed sang!

Englene sang den
først for m

arkens hyrder,
skønt fra sjæ

l til sjæ
l det lød:

Fred over jorden!
M

enneske, fryd dig,
os er i dag en frelser fød!
Tekst: B. S. Ingem

ann (1850) 
M

usik: Schlesisk (18. årh.)

G
lade jul, dejlige jul

G
lade jul, dejlige jul,

engle daler ned i skjul!
H

id de flyver m
ed paradisgrønt,

hvor de ser, hvad for G
ud er kønt,

lønlig iblandt os de går,
- lønlig iblandt os de går!

Julefryd, evige fryd,
hellig sang m

ed him
m

elsk lyd!
D

et er englene, hyrderne så,
dengang H

erren i krybben lå,
evig er englenes sang,
- evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om

 barnet så sm
ukt,

han har H
im

m
erigs dør oplukt,

salig er englenes sang,
- salig er englenes sang.

Salig fred, him
m

elsk fred
toner julenat herned!
Engle bringer til store og sm

å
bud om

 ham
, som

 i krybben lå;
fryd dig, hver sjæ

l, han har frelst,
- fryd dig, hver sjæ

l, han har frelst!
Tekst: B. S. Ingem

ann (1850) 
M

usik: Fr. G
ruber (1818)

H
øjt fra træ

ets grønne top

H
øjt fra træ

ets grønne top
stråler juleglansen
spillem

and, spil lystigt op
nu begynder dansen.
Læ

g nu sm
ukt din hånd i m

in
ikke rør’ ved den rosin!
Først skal træ

et vises
siden skal det spises.

Se, børnlil’, nu går det godt
I forstår at trave,
lad den lille Signe blot
få sin julegave.
Løs kun selv det røde bånd!
H

vor du ryster på din hånd
N

år du stram
m

er garnet,
kvæ

ler du jo barnet!

Peter har den gren så kæ
r,

hvorpå trom
m

en hæ
nger

hver gang han den kom
m

er næ
r

vil han ikke læ
nger.

H
vad du ønsker, skal du få

når jeg blot kan stole på
at du ej vil trom

m
e

før m
in sang er om

m
e.

A
nna, hun har ingen ro

før hun får sin pakke
fire alen m

erino
til en vinterfrakke.
Barn, du bli’r m

ig alt for dyr
m

en da du så propert syr
sparer vi det atter,
ikke sandt, m

in datter?
Tekst: Peter Faber (1847) 
M

usik: E. H
ornem

ann (1848)

D
et kim

er nu til julefest

D
et kim

er nu til julefest,
det kim

er for den høje gæ
st, 

som
 steg til lave hytter ned 

m
ed nytårsgaver: fryd og fred.

O
, kom

m
er m

ed til D
avids by, 

hvor engle sjunge under sky; 
O

, ganger m
ed på m

arken ud, 
hvor hyrder høre nyt fra G

ud!

O
g lad os gå m

ed stille sind 
som

 hyrderne til barnet ind, 
m

ed glæ
destårer takke G

ud 
for m

iskundhed og nådebud!

Kom
, Jesus! væ
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I museet Altfriesisches Haus på Sild befinder der sig et 
frisisk juletræ, som er bygget efter en gammel illustration 
fra Før. Her går man ud fra, at man på øerne lavede 
juletræserstatninger af træstativer, der blev pyntet 
med grønt og kagefigurer, da det var alt for dyrt at få 
transporteret grantræer over til øerne. Dette stativ kunne 
stå på et bord eller en kommode. I en selvbiografi fra 
en tidligere lærer på Amrum, Bandix Friedrich Bonken 
(1839-1926)1, fortæller han om det første juletræ på 
vadehavsøen. I 1871 lader han fremstille et træstativ ”ein 
baumartiges Gestell aus Holz”, som han stiller op i skolen 
på Amrum og pynter med grønt og lys. Det lader dog til 
at være et højt stativ og ikke et, som blot står på et bord, 
idet han beskriver, hvordan folk strømmer ind for at se 
det. ”Nun kam der 24. Dezember 1871. Abends 6 Uhr stand 
um das alte Schulhaus zu Nebel eine große Menschenmenge. 
Alte und Junge warteten auf den Augenblick, dass sich 
die verschlossene Schultür öffnen würde. Als dies geschah, 
war das Gedränge so groß, dass manche nur noch in das 
Schulgebäude getragen und geschoben wurden. Der Raum 
füllte sich. Um den brennenden Baum standen die Kinder 
der Gemeinde und unter ihnen die vielen, vielen Waisen mit 
vor Freude strahlenden Gesichtern, da sie solchen Lichtglanz 
noch nie gesehen hatten.“
Først 1878 kommer der et rigtigt gran juletræ til Amrum, 
igen på initiativ af Bandix Friedrich Bonken.
Hannes Wader, den kendte tyske Liedermacher, boede i 
Struckum i Nordfrisland fra 1972 til 1998. I selvbiografien 
”Trotz alledem” kommer han ind på, hvordan det 
frisiske juletræ, kenkenbuum, opdages på en gammel 
tegning og herefter spreder sig som en gammel og typisk 
egnstradition. Han tvivler på, om man ud fra en tegning kan 
påstå, at skikken har været særlig udbredt i Nordfrisland.  

Jeg formoder, at han henviser til den tegning, som 
Altfriesisches Haus har bygget deres juletræ efter. 
Der findes dog beskrivelser fra Danmark, hvor man, efter 
at juletræet blev indført i København i starten af 1800, 
pyntede op med træstativer omviklet med f.eks. grønkål. I 
frilandsmuseet Hjerl Hede har jeg ved juletid set, hvordan 
man formoder, det kan have set ud. Der gik mange år, 
helt fra starten af 1800-tallet til første verdenskrig, før 
juletræet blev almindeligt i Danmark. Derfor kan det 
frisiske juletræ godt være en skik, der har eksisteret i 
1800-tallet. Beskæftiger man sig med juletræets historie, så 
er det muligt, at skikken med at tage grønt ind er en langt 
ældre skik og at kenkenbuum nærmere har sin oprindelse i 
førkristentid. Og måske det er en blanding af begge skikke. 
Sikkert er dog, at man i 80’erne igen begynder at fremstille 
træstativer, pynte dem ved juletid og kalde dem for 
Friesenbaum. De har efterhånden fundet en plads i 
mange hjem. Min far kunne blive forarget, når stativet 
stod fremme hele året og blev brugt til både påskeæg og 
strandskaller. I min familie har det frisiske juletræ dog 
også været ude for en forandring. Det er ”nordificeret” 
med nisser og gedebukke. 
Det frisiske juletræ består af et fladt træstativ med tre til 
fire arme. Stativet placeres oftest i vinduet. Det pyntes 
med en bue af stedsegrønt som buks eller efeu, tidligere 
har man også brugt revling. På stativet hænger der figurer, 
som kaldes kinkentüch. Fast bestanddel er en figur, der 
viser Adam og Eva. Den står ved træets rod. Yderlige 
figurer i træet kan være en fisk, en båd, en ko, et svin, 
en hest, en hane, en mølle eller et får. Figurerne menes 
at symbolisere offergaver for frugtbarhed og styrke og 
har hver især deres egen betydning. Således står f.eks. 
hesten for udholdenhed og styrke og hunden for troskab. 
Der kan også hænge æbler og rosiner som pynt. Wendy 
Vanselow, som er Professor i Kiel for frisistik, nævner2, at 
der også ofte hænger et solhjul på træet, som symboliserer 
vintersolhverv. Det er en henvisning, der igen tyder på, at 
træet har en oprindelse i førkristen tid. Nu til dags pynter 
man det ofte med fire lys, som på en adventsstage eller 
med en lyskæde. 
Til min forundring læser jeg nogle steder, at kinkentüch 
var lavet af saltdej. Mon ikke det er en modernisering? 
I min barn- og ungdom kunne man købe kinkentüch. 
De smagte ikke af ret meget, men var lavet af en sød dej. 
De var meget hvide og figuren tegnet op med rødt. Man 
brugte tidligere rødbedesaft.  
Opbevares de tørt, holder de i årevis og kan sagtens 
bevares i julekassen. Måske en enkelt bager også stadigvæk 
laver den slags? 
Har du lyst til selv at fremstille dig et stativ og bage 
kinkentüch, kan du finde en rigtig fin og udførlig 
vejledning hos Deichdeern3. 

Kenkenbuum, det frisiske juletræ

1. https://www.amrum-news.de/2020/11/24/der-erste-weihnachtsbaum-auf-amrum/
2. Vendy Wanselow: Weihnachtsbaum Kenkenbuum. Schleswig-holstein. Die Kulturzeitschrift für den Norden. November/Dezember 2019
3. https://deichdeern.com/2020/12/01/kenkenbuum/  og    http://www.museen-nord.de/Objekt/DE-MUS-074511/lido/2012-086
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I 2020 forberedte danske foreninger og institutioner i 
Harreslev en udstilling i forbindelse med 100 året for 
mindretallets opståen. Også børnehaven på Harreslevmark 
fandt sin historie frem af gemmerne. Udgangspunktet 
skulle tages i jubilæumsskriftet for børnehavens 50 års dag 
i 1976, hvor store dele af historien fremstår ret så levende. 
Udstillingen blev aflyst, men historien får plads her. 

Børnehaven oprettedes i 1926 på initiativ af Anna Kjems, 
som i 1922 sammen med ægtefællen Niels var flyttet 
til Harreslev. Niels Kjems havde fået en ansættelse som 
vandrelærer for Dansk Skoleforening. I 1920 havde 
Dansk Skoleforening bl.a. fået den opgave at se, hvad der 
kunne og burde gøres mod den svindende brug af dansk i 
Sydslesvig. 
I det Kjemske hjem undervistes alle, der havde lyst til 
at lære dansk, både børn og voksne. De fleste børn i 
Harreslev gik indtil 10-årsalderen i den tyske folkeskole. 
Hjemmesproget kunne være sønderjysk, dansk, plattysk og 
tysk eller en blanding af flere. 

Anna Kjems beskriver i jubilæumsskriftet, hvordan det 
foregik i en af familierne. Her talte de voksne sønderjysk 
indbyrdes, dansk med de små børn og tysk med de 
skolepligtige børn. På Annas spørgsmål hvorfor de talte 
dansk med de små børn, svarede manden i familien: ”Æ 
tøs, det er synd å snak tysk med et lille barn.”

Da der blev oprettet en tysk børnehave i Harreslev, 
benyttede en del dansksindede sig også af tilbuddet. 
De tænkte ikke videre over, hvilken betydning det 
kunne få for deres børn at gå der. Men, da Anna 1925 
fra en dansksindet bedstemor hørte om dennes 5-årige 
barnebarn, der græd ved udsigten til at skulle i tysk 
børnehave: ”For de snakker jo kun tysk der, og hun har jo 
aldrig kunnet andet end vores daglige dansk”, besluttede 
hun sig for at kontakte landstingsmand Hans Jefsen 
Christensen, som var Danmarks forbindelse til Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig. Hun fik ham overbevist om, 
at der var behov for en dansk børnehave i Harreslev og den 
blev åbnet i Thomasgade 20 den 8. januar 1926 med 20 

Børnehaven på Harreslevmark, 
Margrethe-Børnehaven
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tilmeldte børn. Anna Kjems ledede børnehaven, indtil der 
blev fundet en leder. Den første leder blev Frieda Helming. 
Fra Liselotte Klaus er følgende beskrivelse af børnehavens 
opstart: ”For vi begyndte jo så småt. Ingen vand og gas i 
huset. En vandpumpe ude i gården. Det var det første om 
morgenen at hente vand ind i 2 spande. Dernæst at tænde 
op i komfuret, da der jo skulle laves mad til børnene. Og 
toilettet et stykke nede i gården (ingen træk og slip). Det 
var strengt for de små, især om vinteren.”

I krigsårene havde børnehaven faldende børnetal og 
trange kår. Ingeborg Jensen-Fangel: ”Så kom krigen i 1939 
og alt blev mere håbløst, men gode venner i Danmark 
sørgede for, at vi fortsat kunne give børnene varm 
mad. Desforuden fik vi ”Ernährungsscheine” til mælk, 
margarine, kød m.m. For at få lidt afveksling i madplanen 

byttede vi til æg, og her havde vi en god støtte i ”Oma 
Rosenmai”, som havde nogle høns nede i sin baghave. 
Mange af børnenes fædre blev indkaldt til krigstjeneste. 
Andre, der endnu havde et arbejdssted, blev tvunget til at 
melde sig ud af vore rækker for ikke at blive arbejdsløs”. 
Børnehaven fik i denne tid navnet Margrethe-Børnehaven 
efter den daværende prinsesse Margrethe, der blev født 
den 16. april 1940. 

Efter krigen steg antallet af børn i børnehaven. Kristine 
Andersen, der var fungerende leder af børnehaven, da den 
egentlige leder Alberta Nielsen var meget syg, beretter:  
”Når jeg kom hjem om eftermiddagen var det første hun 
(A. Nielsen) spurgte om: Hvordan gik det i dag, hvor 
mange børn var der? Der var altid fuldt hus, når der var 40 
tilmeldte, var der oftest 43-44 mødt.” 
I 1966 bliver der for trangt i lokalerne, udover at 
børnehaven blev udvidet, kom der en afdeling i skolens 
kælderlokale. Gudrun Joern skriver: ”Den store fremgang, 
der har præget det danske skole- og børnehavearbejde 
i tresserne, gjorde sig også bemærket i børnehaven på 
Harreslevmark, idet børnetallet steg, og behovet for mere 
plads hurtigt blev et akut problem.” I 1973 fik man et stort 
ønske opfyldt og der blev bygget en yderlige børnehave i 
Harreslev i Søndergade. 

I 1989 blev der foretaget en ombygning og renovering, 
som gjorde stedet til en mere hensigtsmæssig børnehave. 
Blandt andet med en ny garderobe til børnene og to store 
grupperum og et nyt badeværelse. Hovedindgangen 
lå nu bagud mod børnehavens fantastiske og smukke 
naturlegeplads. 
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Da kronprinsesse Magrethe i 1958 fyldte 18 år sendte Margrethe-Børnehaven 
en lykønskning til hende. Hun takkede personligt med dette håndskrevne kort. 
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Harreslev befandt sig i en vækstperiode og det aktive 
danske mindretal i Harreslev voksede ligeledes. 
Samfundsudviklingen gik i retning af, at begge forældre 
arbejdede ude, og derved blev der lagt et stort pres 
på institutionerne, når der skulle skabes pladser til de 
mange nye børn, som ønskede at blive optaget i en af 
mindretallets børnehaver.

Lilian Magnussen: ”Specielt behovet for pladser for 
børn under tre år stiger i disse år. På grund af dette nye 
behov, får Harreslevmark Børnehave, som en af de første 
børnehaver i Sydslesvig, i 2006 en driftstilladelse til at 
optage børn fra 1 år og op til de 6-årige. Vi får godkendt 
10 vuggestuepladser til børn mellem 1 og 3 år og kaldes 
derefter for en familiegruppebørnehave. For at tilgodese 
de specielle lovmæssige krav, som en sådan udvidelse 
af aldersgrupperne har, får børnehaven sin sidste 
større ombygning. Her inddrages nu også den tidligere 
lederbolig, som bygges om og det fører til, at der nu er 
yderligere kvadratmeter til rådighed. I alt er der efter 

ombygningen tre børnegrupper med i alt 45 børn.
Børnehaven - eller for at bruge begrebet, der er aktuelt 
i dag dagtilbuddet - har i de næsten 100 år den har 
eksisteret, været sig sin meget vigtige opgave bevidst, at 
den er en væsentlig del af det danske mindretal. De mange 
forskellige ansatte, der har været på stedet gennem tiderne, 
har værnet om det danske sprog, den danske kultur 
og ikke mindst også taget udgangspunkt i den danske 
pædagogik. De har legende implementeret alt dette i deres 
daglige arbejde med børnene og gennem kontakten til 
deres familier. Børnehaverne har været og er også i dag en 
sluse til det danske mindretal og derfor utrolig vigtigt for 
hele mindretallet.

Familier, børn og ansatte har altid været følelsesmæssigt 
særligt knyttet til ”deres Harreslevmark Børnehave”, med 
dens dejlige omgivelser, aktive brugere og herlige børn.”
I 96 år har man i Harreslevmark hjulpet børn på vej 
med at fastholde eller få et godt grundlag for dansk 
sprog og identitet – helt i Anna Kjems ånd. Hun citeres i 

Ledere
1925 – 1927 Frieda Helmig 
1927 – 1937 Liselotte Klaus
1937 – 1947 Ingeborg Jensen-Fangel født Harck
1947 – 1956 Alberta Nielsen
1956 – 1963 Ellen Margrethe Busk Petersen

1963 – 1964 Herdis Andresen
1964 – 1966 Elfi Madsen
1966 – 2003 Gudrun Joern
2003 – 2020 Lilian Magnussen 
2020 – Maik Andresen 

Fotografier: Arkivet Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig
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Da det danske kronprinsepar gæstede Sydslesvig i 2009, sørgede Lilian for, at hendes gruppe børnehavebørn fik set de royale gæster 
og fik mulighed for at give Mary blomster. ”For os som mindretal er dette besøg enormt vigtigt.”, citeres Lilian i Flensborg Avis” 
.Såvel for identitet som for erkendelse. Det er en stor oplevelse for børnene.”

Nyt logo

jubilæumsskriftet fra 1975: ”Du skal værne om sproget i 
barnets mund, det er moderens mål, det er dit. Men når 
det er lige ved at gå galt, når det ved tidernes ugunst er 
gået sådan, at moderen ikke kunne holde fast ved den 
danske tone, men måtte lade det plattyske og ofte det 
højtyske få overhånd - hvad så? Ja, så måtte der ske noget 
ganske radikalt, der måtte komme en kursændring ved 
hjælp udefra…” 

2020 gik Lilian Magnussen på pension. 

Daginstitutionen blev pr. 1.8.2020 lagt sammen med 
Søndergades Børnehave med Maik Andresen som 
fællesleder og kaldes samlet for Harreslev Dagsinstitution. 
Der er nu 3 afdelinger på to matrikler med 7 grupper og 
den er normeret til 121 børn. 



Min Familie elsker øl-brødet. Jeg har 
reduceret sukkermængden. Smager 
bedst lunt med saltet smør.
Nicole Uck, Lyksborg 

Dansk øl-brød
1 flaske maltøl 0,3 l
350 g brun farin
500 g mel
1 tsk. natron
1 tsk. ”Lebkuchengewürz” 
Det hele røres sammen og hældes i en 
smurt brødform. Bages 90 minutter 
ved 175 grader på nederste skinne. 

Mit barnebarn elsker denne nemme 
konfekt. 
Kirsten Anthonisen, Harreslev

Chokoladeknas (konfekt)
150 g lys chokolade
150 g mørk chokolade
10 g smør
1 brev vaniljesukker
75 g kokosmel
50 g cornflakes

Chokoladen skæres i små stykker, 
blandes med smør og vaniljesukker 
og smeltes over vandbad til en smidig 
masse og afkøles lidt. Kokosmel og 
cornflakes røres i. Massen fyldes i 
små papirforme eller der sættes toppe 
på bagepapir med en teske. Sættes i 
køleskabet til de er faste. 

Det er de bedste vaniljekranse. 
Margrit Hartl, Kobbermølle

Vaniljekranse
500 g mel 
375 g smør
250 g sukker
125 g mandler
1 æg 
1 stang vanilje
Smørret smuldres i melet. Sukker og 
fint-hakkede mandler drysses i. Det 
hele røres med æg og udskrabede 
vaniljekorn. Ælt dejen godt og stil den 
i køleskabet i mindst en time.
Sæt en hulplade med et 
stjernemønster i kødmaskinen og kør 
dejen igennem den. Skær stængerne 
i passende stykker og form dem til 
kranse.
Sæt dem på bagepapiret og bag dem 
i en varm ovn ved 200 grader i 10-12 
min.

I julebogen VALDEMARSRO JUL får du opskrifter på alt 
der hører den søde juletid til, lige fra sprøde julesmåkager til 
konfekt og luciabrød. Julens dejlige drikkevarer og skønne 
retter til adventens hyggestunder.

Der er et stort kapitel med opskrifter til det komplette 
julefrokostbord og alle opskrifterne til den klassiske 
julemiddag med både andesstege, gås, den saftigste 
kalkunsteg, flæskesteg med sprød svær og dertil alt, hvad 
familiens julehjerter kan begære af tilbehør. Der er tips til 
planlægningen, så julen kan nydes i fulde drag uden stress 
og bogen rundes af med et dejligt stort juledessert kapitel og 
tilsidst opskrifter til at få brugt julens rester til nye retter.
Valdemarsro Jul er en grundbog til julen, som man hvert år 
kan hygge sig med at finde frem fra kassen med julepynt og 
have stor glæde af i hele julemåneden. En dejlig blanding af 
kendte favoritter fra Valdemarsro og helt nye opskrifter.

Juleopskrifter

Julebag-favoritter
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Lav lidt hyggelig julepynt af tørrede agern. 
Agern tørres og males med guldfarve, 
bagefter limes agernets dele sammen med 
en sytråd imellem til ophængning.

”NORDLICHT – Die Spur des Mörders” er en 
underholdende og letlæst krimi af Anette Hinrichs, 
der foregår i grænselandet. Historien tager sit 
udgangspunkt i Flensborg, hvor der bliver fundet et 
lig ved Idstedløven. Det viser sig at være den 73-årige 
Karl Bentien, der har været lærer fra Duborg-Skolen. 
Hermed starter et spændende forløb, der bevæger 
sig både indenfor mindretallet men også går over 
grænsen til Danmark. Det er hyggeligt, at der er mange 
genkendelige steder i bogen. Men uhyggen breder sig, 
når det dansk-tyske efterforskningsteam Boisen & 
Nyborg dykker længere ned i historien omkring anden 
verdenskrig og støder på et ømtåleligt emne. 

Julepynt

Julegaveidé

f

f



Solnedgang i Nordnorge



35

For de fleste danske præster i udlandet er det en vigtig 
opgave at være med til at skabe den rette danske 
julestemning for menigheden, netop fordi geografi, sprog 
og kultur på stedet er alt mulig andet end dansk.
Men som præst i Den Norske Kirke var det min 
opgave at give min norske menighed akkurat den 
traditionelle norske jul, de elskede. Herøy er en lille 
skærgårdskommune på Helgelandskysten med ca. 1800 
indbyggere og knap 1000 øer og skær.

Nordnorge
Mange har spurgt mig om det ikke var mørkt, og jo det 
var det, men jeg var ikke længere mod nord, end at solen 
ved juletid ville stå over horisonten ca. 2½ time midt på 
dagen. Der kunne dog gå uger uden at man så solen, og jeg 
husker en januardag, solen pludselig med et blændende lys 
brød gennem skydækket! Da vidste man, hvad man havde 
savnet!

Til gengæld gav vintermørket også mulighed for at opleve 
de mest fantastiske solop- og nedgange.

Herøy Kirke 
Der var naturligvis projektørlys på den hvidkalkede kirke, 
men ikke kun i december måned. Fordi det var så mørkt, 
og strømforbruget med LED lys ikke var overvældende, så 
var der lys på kirken hele døgnet fra oktober til marts, og 
den gamle kirkebygning blev dermed et lyspunkt for alle i 
mørketiden. 

Kirken på Herøy er en af de få stenkirker fra 
middelalderen i Nordnorge, og med plads til ca. 400 
kirkegængere er den ualmindelig stor og rummelig. 
Kirken blev nemlig forlænget for at være stor nok, da 
befolkningen under ’det store fisket’ på Helgeland i midten 
af 1800-tallet voksede til det tredobbelte af den nuværende 
befolkning. 

Aventstid
Med advent kommer jul, og de fire adventssøndage blev 
markeret med en lille adventsstage, som ingen i kirken 
kunne se. Men da den lokale gartner og smeden på havnen 
havde set et billede af en dansk adventskrans ophængt i et 
stativ, da sponserede de straks både krans og stativ, som 
de derefter selv producerede. Kirkeforeningen gav lys og 
bånd, og på den måde blev adventskransen til virkelighed 

Gunver Birgitte Nielsen, sognepræst i Kappel og Gelting

Juleminder fra Nordnorge
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i Herøy Kirke, hvor det første lys 1. søndag i advent blev 
tændt af en af de lokale spejdere.

Efter gudstjenesten skulle lysene tændes på juletræet 
ude på Kirkebakken. Hele menigheden gik med musik i 
spidsen ned til træet; de elektriske lys blev tændt, og alle 
sang med på Nordnorsk julesalme.

Nordnorsk julesalme
Nordnorsk julesamle er en nyere julesang af Trygve Hoff 
- sanger, viseforfatter og komponist, og som i mange år 
arbejdede som lærer på Buskerud Høgskole. Julesangen 
blev kendt gennem en TV-serie for børn i midten af 
1980’erne. Den blev hurtigt populær og kom i 2012 med i 
Norsk Salmebog. 

Velsigna du dag over fjordan
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille Du gav oss den dagen Du fløtta oss hit.
Så vi kjenne Du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.
Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna: vi e hardhaussa vi som Du.
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kave oss frem
mot lyset og adventsti’a, d’e langt sør tel Betlehem.
Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketidslandet.
Du signe med evige ord husan og fjellet og vannet og folket
som leve her nord
– Nordnorsk julesalme - Tekst og melodi Trygve Hoff

Sangen handler om «de evige ordan» og tager 
udgangpunkt i «mørketidslandet» – det er juleevangeliet i 
nordnorsk folkereligiøsitet. Det skabte dog også teologisk 
røre blandt de norske præster, da der i sangen synges: ”vi e 
hardhaussa, vi som Du” – for det var nu at gøre sig lidt for 
lige med Gud, mente nogle. 
Men som julesang er den elsket i Nordnorge, og det bliver 
ikke jul dér uden Nordnorsk julesalme.

Juletræer
Da det juletræ på Kirkebakken, man gennem utallige 
år havde sat lys på til jul, var blevet alt for stort til, at 
kirketjeneren kunne nå op og sætte elektriske lys på, 
fældede man i stedet et mindre grantræ og satte det op. 
Men da Herøy menighed blev en del af Grøn Kirke, som i 
både Danmark og Norge arbejder for, at kirken skal drives 
miljørigtigt og bæredygtigt, besluttede menighedsrådet i at 
plante et nyt, økologisk dyrket grantræ af norsk oprindelse, 
som med tiden kunne vokse sig stort nok til at være 

juletræet på Kirkebakken.
Skolens 1. klasse plantede træet og adopterede det, således, 
at det vil være den klasse, som de næste mange år har 
ansvar for at passe træet og tænde julelysene – sidste gang, 
når de går i 10. klasse på Herøy Skole. 

Efter gudstjeneste i kirken med lys i adventskransen, 
juletræstænding og Nordnorsk julesalme på Kirkebakken 
gik alle over vejen til Bygdemuseet – et lokalt 
hjemstavnsmuseum, som er indrettet i avlsbygningerne til 
den gamle præstegård, og i ’Fjøset’ var der ’julegrøt og saft’ 
til alle.
Menighedsrådet havde for en del år siden arvet et område 
med granskov. Det var derfor tradition, at kirkestaben 
bestående af kirkeværge, organist, menighedspædagog, 
kirketjener og præst sammen drog i skoven sidst i 
november for at finde og fælde juletræer til at stå på 
Kirkebakken og ikke mindst til at stå i Kirken. Men ingen 
udflugt i skov eller på fjeld er rigtig uden bål og bålkaffe! 

Juletræet i kirken
Juletræet i kirken er nok det største juletræ, jeg nogensinde 
har set i en landsbykirke. Det blev sat op og stod pyntet 
med lysene tændt fra 1. søndag i advent og til Hellig tre 
Konger! 

Og hvilken mangfoldighed af pynt var der ikke –  specielt 
flagguirlanderne. Der var ikke kun norske flag på træet, 
men også en helt speciel flagguirlande med alverdens flag 
på, for i Herøy var 20 % af befolkningen flygtninge og 
indvandrere, og selv om ikke alle var kristne, så viste man 
kommunens ’mangfold’ med flagene på juletræet i kirken.

Decembertravlhed
December måned var lige så travl som alle andre steder, 
men i kirken skulle der gerne være to julekoncerter og et 
Luciaoptog. 
På grund af coronaregler blev det blot 5 konfirmander, 
som sidste år gik Lucia, men de sangglade piger i deres 
hvide konfirmandkapper, som de igen skulle have på 
til deres konfirmation, gav et smukt og stemningsfuldt 
Luciaoptog.
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Den ene koncert var med Helgelands Kammerkor under 
ledelse af kantor i Sandnessjøen. Koret havde også et par 
medlemmer fra Herøy menighed, men det er især kirkens 
helt fantastiske akustik, som gør, at mange kor og musikere 
gerne vil give koncert i kirken.
Den anden koncert var med Herøy Musikkkorps. Norge 
har en speciel tradition for skolemusikkorps, og hver skole 
har sit korps – også Herøy, selv om der efterhånden ikke er 
mange skoleelever at finde blandt musikerne, men skolens 
rektor var dirigent og musikalsk leder. Julekoncerten 
bestod af en skøn blanding af korpsmusik, optræden 
af elever fra den kommunale musikskole og andre 
lokale kræfter, som kunne bidrage med lidt musikalsk 
juleunderholdning. Og så var kirken stuvende fuld!

Julebord i Præstegården
Kirkeforeningen stod på én og samme tid for 
ældrearbejdet og samlede ind til særlige indkøb til 
menigheden. De fleste penge kom ind ved ’lodd’, som 
blev gennemført ved alle møder og sammenkomster i 
Kirkeforeningen, uanset om man var 5 eller 50 personer 
samlet. 
Alle havde en lille pakke med - f.eks. kaffe, småkager, lys 
og servietter - og alle købte derefter lod, mange lod med 
numre på, hvorefter der blev trukket vindertal, indtil alle 
pakker var (om)fordelt. De indsamlede penge blev bl.a. 
brugt til udsmykning i kirken, ny alterkalk og nye puder til 
kirkebænkene.
Det blev tradition, at Kirkeforeningens decembermøde 
blev afholdt som Julebord i Præstegården. Julebordet 
var en traditionel norsk julemiddag med ’juleribbe og 
riskrem med rød saus’. Man kan kalde det en norsk udgave 
af flæskesteg og ris à la mande. Juleribben er et stykke 
ovnstegt flæskeside med sværd og fedt, serveret med 
hvide kartofler, sød rødkål og brun sovs, og riscremen er 
risengrød rørt op med flødeskum og vaniljepulver, serveret 
med en sovs lavet på husholdningssaft.
Jeg kan huske et år, hvor vinteren virkelig slog til, og sneen 
lå højt. Flere af damerne, som var blevet hentet af frivillige 
i bil, havde i skyndingen glemt at få skiftesko med, men 
så var det godt, at præsten kunne låne ud af flade sko i 
damestørrelse.

Julekrybben

Julekrybber er en anden juletradition, som langsomt 
men sikkert har spredt sig over hele Norge. Ikke bare små 
julekrybber hjemme i stuerne, men store julekrybber, som 
står uden for kirkerne eller som på Herøy inde i kirken.
Julekrybben blev til 1. søndag i advent sat op i våbenhuset. 

Den bød på denne måde ’Velkommen i kirke’ hele 
julemåneden, uanset om man skulle til gudstjeneste eller 
koncert.
 
Endelig juleaften
I Herøy kirke var der gudstjeneste juleaftens eftermiddag; 
1. juledag var der ingen gudstjeneste, for den dag var 
færgen til fastlandet altid indstillet, men 2. juledag blev der 
fejret højtidsgudstjeneste.
Gudstjenesten juleaften var ikke bare en kort lille optakt til 
familiens julefejring. Måske prædikenen skulle være kort, 
men gudstjenesten måtte gerne vare længe, og der skulle 
helst være indtil flere musikalske indslag og optræden af 
både børn og voksne.
Kirken ville være fyldt til sidste plads, for det var gammel 
tradition, at juleaften skulle alle i kirke og ønske hinanden 
glædelig jul. Men inden man i slutningen af 1960’erne 
begyndte at bygge broer og dæmninger mellem de 
største af de beboede øer i kommunen, måtte mange 
sejle til kirke i deres egne både, lægge til lag i lag ved 
Præstegårdsbryggen og så gå de sidste par hundrede meter 
op til kirken.
Det var derfor ikke mærkeligt, at traditionen havde 
udviklet sig til, at juleaften i kirken skulle være en 
oplevelse af jul, fest og fællesskab, nu familierne havde 
kæmpet sig frem over havet, gennem vintermørke, frost og 
snefog.

Jul i en coronatid
Frost og let snefog var det også min sidste jul på 
Herøy. Coronareglerne gjorde det umuligt at holde 
den sædvanlige julegudstjeneste, og organisten skulle 
spille på naboøen. I stedet holdt vi i læ af kirken en kort 
udenddørs juleaftensgudstjeneste og sang de julesalmer, 
skolemusikkorpset kunne spille. 
Sognepræst og dirigent for skolemusikkorpset/rektor i 
skæret fra projektørlysene ved udendørs-gudstjenesten 
juleaften 2020.
Derefter kunne man med behørig corona-afstand gå 
julevandring gennem kirken, som genlød af julemusik på 
orgel, som organisten i forvejen havde indspillet. Kirken 
var oplyst af røde projektører, og i tillæg til juletræ og 
adventskrans, havde kirkestaben samlet en lille udstilling 
af julekrybber, så der virkelig var noget at se på, og 
julestemningen kunne finde vej til alles hjerter. 
Glædelig Jul!
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Igen igen rejses det påtrængende spørgsmål: Er der 
er en mening med historien? Eller består den kun af 
tilfældigheder? Hvis der er en mening, så må der være et 
højere væsen, en gud, som har lagt denne mening ind i 
den. Hvis det er tilfældet, så må man vel også kunne skimte 
denne mening som et spor, en rød tråd i historiens gang.

Professionelle historikere vil helt afvise den slags 
spekulationer og hævde, at det hører under det religiøse, 
kirkelige område, som man ikke kan og ikke skal blande 
videnskaben ind i. Hvis en historiker alligevel finder en rød 
tråd af en slags, så er det ikke en højere mening, men en 
form for lovmæssighed, som bare opstår, når mennesker 
lever. Altså en form for mekanik som i teknikkens verden, 
eller en naturlov, som i naturvidenskabens verden: Et 
årsag- og virkningsforhold.
Moderne historikere har således gjort fælles sag med den 
øvrige videnskabelige verden og afvist at beskæftige sig 
med andet end det, der kan måles og vejes. Hvis der findes 
noget derudover, så må andre tage sig af det, f.eks. præster 
og teologer. Det er jo en trossag, siger de; men er det ikke 

også en trossag at vælge den højere magt fra og påstå, at 
menneskelivet er tilfældigheder eller lovmæssig mekanik 
uden nogen form for mening eller idé?
Jeg kan ikke overskue, hvilken virkning det ville 
have, hvis man igen skulle til at regne med Gud i 
historievidenskaben, og det er heller ikke mit problem, 
men der er i hvert fald noget underligt amputeret over 
en videnskab, der beskæftiger sig med menneskers liv og 
færden og ikke kan tage deres tanker om Gud alvorligt.

Gud og historien
Det er velkendt, at de gamle jøder slet ikke kunne forestille 
sig deres historie uden Gud. Han førte sit udvalgte folk 
gennem historien. Ledte dem ud og ind af trængsler. 
Straffede dem, når de ikke fulgte hans bud, og hjalp dem 
i nød. Det er fra jøderne, vi i den kristne kultur har arvet 
forestillingen om historien som en dramatisk fortælling, 
der begynder med verdens skabelse og bevæger sig 
frem mod en Dommens dag, hvor alle Guds fjender må 
bide i græsset og hans udvalgte folk komme til ære og 
værdighed.

Arne Ørtved, fhv. højskoleforstander og sognepræst. Han blev blandt andet landskendt for gennem tyve år, hver sommer at afholde fjorten 
dages morgensang i kirken med genfortælling af store litterære romaner for fulde huse. Ligesom ”Søndagens klumme” i Radio Midt og Vest 
og ”Dagens spids” i DR. Samt talrige foredrag landet over og artikler mv., hvor et udvalg er samlet i bogen ”Mennesker imellem”. 

Historiens Gud fødtes julenat
Arne Ørtved, Brande
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For jøderne var historien dermed ikke blot fortid, den var 
også nutid, fordi det egentlig var det samme mønster, der 
gik igen i alt, hvad der hændte. Igen og igen ledte Gud sit 
folk gennem trængslernes ørken til det forjættede land. 
Han befriede dem fra Ægypternes åg og det babyloniske 
fangenskab. Der var ikke den begivenhed i nutiden, som 
den forgangne historie ikke kunne afspejle, og det gav både 
trøst og udholdenhed i trange tider. Og en gang ville den 
nye kong David komme, mere strålende end første gang. 
Messias kaldte de ham. Med ham ville historien have nået 
sit mål; og alting ville falde på plads i fred og retfærdighed.
Kristendommen er som sagt et barn af dette historiesyn. 
Jesus var jo selv jøde, og de, der fortalte historien om ham, 
var nødt til at forstå både Jesus og deres egen situation 
ind i jødefolkets store fortælling. Det var et både dristigt 
og krævende projekt. Det var slet ikke nok bare at sige, 
at Jesus altså var denne Messias, som de havde ventet på. 
Dels svarede Jesus så dårligt til forventningerne, og dels 
måtte de få en stor mængde brikker i folkets og i Jesu 
historie til at falde på plads.

Hele denne tilpasning, om man så må sige, oplever vi i høj 
grad i fortællingerne om hans ankomst til denne verden og 
hans afgang herfra igen. Hans fødsel og død. Vi skal just 
i julen høre om hans fødsel i Davidsbyen Betlehem, om 
stjernen, der leder vismændene frem til ham, som Gud i 
sin tid ledte først Abraham og siden Moses med jødefolket 
frem til det forjættede land. Og Mattæus fortæller om, 
hvordan Jesus ligesom Abraham og hans oldebarn Josef 
kommer til Ægypten.

Det er historien, der gentager sig, - og alligevel på en helt 
anden måde: Abraham og Sara flygter fra hungersnøden. 
Josef bortføres af slavehandlere; mens Jesus og hans 
forældre må flygte fra den blodtørstige kong Herodes. 
Siden vender de tilbage: Abraham med succes; Josef 
først gennem sine efterkommere århundreder efter 
under Moses’ ledelse. Jesus vender tilbage under farlige 
omstændigheder; men med opfordring fra Gud. Han 
skulle nemlig vokse op i Nazaret, for at tingene kunne 
passe. Er det Gud eller evangelisten, der får det til at 
passe? Det er faktisk ligegyldigt i denne sammenhæng. 
Begivenhederne spejler sig i historien og er dog ganske 
nye; men det er stadig under den almægtige Guds førelse.

Er der en mening?
Er der en mening med historien? Det er vi på en 
måde nødt til at svare ja til, selvom det er ganske 
umoderne, - ellers er vi helt til grin. Hvis det ikke er 
Gud, der har arrangeret hele dette mægtige projekt med 
menneskehedens historie og hans søn midt i det hele som 
den, der skal lede alle begivenheder og alle mennesker 
i den rigtige retning, nemlig hjem til den Gud, som har 
startet det hele, ja, så holder alle ting op. Så har vi levet på 
en kæmpevildfarelse i næsten 2000 år, og vores kultur og 
vores historie er en stor misforståelse.

Naturligvis kan man komme plaster for øjnene og propper 
i ørerne og skrige: Der er ingen mening med noget som 
helst og livet er godt nok uden! Men det er en stor løgn, for 

livet er ikke godt nok uden. Kun for dem, der har tag over 
hovedet, er mætte og sunde og lykkelige og kan bilde sig 
selv ind, at større krav er der ikke at stille til livet. - Og det 
er der faktisk mange mennesker, der gør i disse år med et 
meget ringe resultat, fordi det fører lige ind i tomheden og 
fortvivlelsen.

Der er en mening med historien. Måske en mening, 
der er skjult for videnskaben, men ikke af den grund 
mindre sand eller mindre kraftfuld, snarere tværtimod. 
Videnskaben er en vissenpind, når det drejer sig om 
menneskeliv. Den skal have gjort alting til et dødt 
materiale for at kunne udtale sig om det. 

Din og min historie 
Men historiefortællingen, der udspringer af troen på en 
almægtig Gud bag både den store historie og hvert enkelt 
menneskes historie, den er levende og nutidig. Følger 
os hele tiden på vejen uden at være en programmeret 
maskine, hvis opførsel man kender på forhånd. 

Evangelisten Mattæus, som er fortælleren af beretningen 
om flugten til Ægypten, der binder sløjfen mellem fortid, 
datid, nutid og fremtid, er en sådan historiker. Han var 
sig uden tvivl bevidst om sin rolle: Han skulle føje Jesus 
ind i fortidens og fremtidens historie; og han skulle føje 
efterslægten ind i Jesus-historien. Han klarede opgaven 
på flotteste vis: Gud holdt hånden over sin søn i de første 
leveår, for at han kunne gennemføre den opgave, som 
var tiltænkt ham. Ikke at han skulle blive lykkelig og få 
kone og børn og en blomstrende forretning eller at blive 
en sejrrig hærfører eller en strålende konge. Nej, det, der 
ventede ham, var såmænd ikke spor bedre end det, kong 
Herodes havde tiltænkt ham, snarere tværtimod: Døden 
på korset var noget mere pinefuld, end når en soldat 
huggede hovedet af et lille barn.

Men Jesus skulle først gennemvandre landet og med sit 
liv, sine ord, sin lidelse og død blive den mægtige og dog 
uanselige akse, som hele verdenshistorien skulle dreje om. 
Det var en plan så fuld af hemmeligheder og overraskelser, 
at det langt overgår al menneskelig forestillingsevne. Vi 
kan kun som Mattæus ane en sammenhæng, skimte et 
mønster, konstatere et resultat: Kristus er i verden!
Dét er de kristnes rette historie. Det er en historie, man 
fødes ind i, når man kommer til verden under disse 
himmelstrøg, og det er en historie, man døbes ind i, når 
præsten slår korstegnet over en og siger: Jeg døber dig i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Da er man 
ikke blot dumpet tilfældigt ned i en bestemt kultur og 
en bestemt historie, da er man udvalgt til at høre til i 
den fortælling. Guds nye udvalgte folk, som med Jesus 
Kristus føres gennem historiens fantastiske virvar af 
begivenheder hjem til den Skaber, som det hele er udgået 
fra. Det handler med andre ord om os kristne danskere 
og dansksindede, der bor i Sydslesvig og andre steder i 
verden.

Ikke nogen dårlig verdenshistorie, danmarkshistorie, 
slægtshistorie at høre til i.
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I september 1946 skrev den sydslesvigske journalist og 
redaktør, Jacob Kronika, artiklen ”De kalder mig en 
Nazi-Spion” i den store danske avis, Nationaltidende. 
Her forsvarede han sig mod nogle luftige anklager fra de 
britiske militærmyndigheder i Slesvig-Holsten om, at han 
angiveligt havde været spion for det nazistiske regime.  

Kronika er et af de store koryfæer inden for sydslesvigsk- 
og dansk pressehistorie. Han var korrespondent i 
Berlin 1932-45 for Nationaltidende og nogle år også 
for Svenska Dagbladet, samtidig med at han var det 
danske mindretals halvofficielle repræsentant i den 
tyske hovedstad, hvor han forhandlede med en række 
nazistiske regeringsmyndigheder på mindretallets vegne. 
I begyndelsen af 1946 var han flyttet tilbage til Sydslesvig, 
hvor han gik aktivt ind i mindretallets kampagne for at 
få gennemført en ny folkeafstemning og en efterfølgende 
genforening med Danmark. Han havde samtidig status 
som udenlandsk krigskorrespondent i Tyskland, idet han 
ved krigsafslutningen havde fået dansk statsborgerskab. 
De britiske militærmyndigheder var ikke tilfredse med, 
at Kronika med britisk tilladelse var krigskorrespondent 
i Tyskland, samtidig blandede sig i politik i Sydslesvig. 
I sensommeren 1946 satte de ind med en såkaldt 
”hviskekampagne” om, at de havde fundet en Kronika-
sagsmappe i Gestapos arkiver. Der blev aldrig fremlagt 
noget bevis eller udformet en officiel anklage, ligesom 
det var uklart, hvad sagsmappen angiveligt skulle have 
indeholdt. 

”De kalder mig en Nazi-Spion”
Mogens Rostgaard Nissen

Leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Postkort fra 1943 fra Unter den Linden i Berlin.

Billede af Jacob Kronika fra omkring 1940.
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For Kronika og mindretalsledelsen kom anklagerne på et 
ualmindelig skidt tidspunkt. Den slesvigske Forening var i 
1946 ved at blive omdannet til Sydslesvigsk Forening (SSF) 
efter lange og besværlige forhandlinger med briterne, 
og der blev etableret nye distrikter over hele Sydslesvig 
samtidig med, at det væltede ind med nye medlemmer.  
Mindretallets indiskutable hovedkrav var at få gennemført 
en ny folkeafstemning, og her blev Kronika opfattet som 
mindretallets stærkeste kort. På et møde i fællesbestyrelsen 
i Den slesvigske Forening i Flensborg 29. maj 1946 oplyste 
den siddende formand, Samuel Münchow, at han ville 
træde tilbage, fordi han ikke mente sig kvalificeret til at 
varetage opgaverne i ”slutkampen, som må føres på et 
meget højere plan”, end det hidtil var sket. I stedet foreslog 
han Kronika, for 
”han er den eneste af os, der på grund af sin uddannelse 
og erfaringer i storpolitik er egnet til denne post. Han taler 
flydende fransk, engelsk, tysk og dansk og har meget gode 
forbindelser, som nu kan være til stor nytte for os.”

Derefter blev Kronika valgt til fællesbestyrelsen, og han var 
den eneste kandidat til at blive SSFs nye formand. Ved et 
hovedstyrelsesmøde i begyndelsen af oktober 1946 oplyste 
han, at han egentlig var indstillet på at tage imod valget, 
men de britiske anklager imod ham stillede sagen i et helt 
andet lys. For han mente, at SSFs formand, skulle være på 
god fod med briterne, og derfor var han ikke selv en egnet 
kandidat. I stedet blev han valgt som næstformand. 
Der var en nærmest panisk stemning på mødet efter 
at Kronika havde trukket sig, fordi der ikke var andre 
kandidater i spil. Kronika foreslog, at man i stedet valgte 
købmand og overborgmester i Flensborg, I.C. Møller, men 
da han ikke var medlem af hovedstyrelsen kunne han 
ikke blive formand. I stedet bøjede man reglerne og valgte 
ham til præsident. Men Møller syntes ikke, at han havde 
overskud til at påtage sig posten, og i stedet blev grosserer 
Cornelius Hansen et par måneder senere valgt som ny 
SSF-formand.  

Dette valg skete samtidig med, at Kronika i december 
1946 valgte at trække sig som næstformand i SSF. 
Oberst G.P. Henderson fra den britiske militærregering 
i Slesvig-Holsten havde utvetydigt meddelt den danske 
generalkonsul, at de ikke ville acceptere, at Kronika som 

udenlandsk krigskorrespondent i Tyskland samtidig 
var næstformand i SSF. For ikke at miste sit arbejde ved 
Nationaltidende valgte Kronika at trække sig helt fra SSF’s 
ledelse. 

Kronikas forsvarsartikel i Nationaltidende i september 
1946 fik et langt efterspil. I artiklen forklarede han, at han 
gennem årene i Berlin havde været på meget fortrolig 
fod med de ledende militære diplomater ved det danske 
gesandtskab. Det var især i dagene op til det tyske angreb 
på Danmark 9. april 1940, at han havde videregivet 
oplysninger fra sit kontaktnet i Berlin om et snarligt 
angreb. Det blev bekræftet af respektive danske diplomater, 
han havde givet oplysningerne til. Han forklarede også, 
at han forud for det tyske angreb på Sovjet i sommeren 
1941 havde henvendt sig til en kontakt på den sovjetiske 
ambassade, og advaret om angrebet. Den oplysning faldt 
især det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger, for 
brystet, og den kaldte Kronika en forræder. 

Det var endnu værre, at Kronika i forsvarsartiklen 
erkendte, at han havde haft sympati for nazismen 
frem 1936-37. Derefter havde han afvist nazismen 
og det nazistiske regime, men han havde ikke aktivt 
bekæmpet regimet – og det anså han selv som en fejl. 
Erkendelsen åbnede for kritik, og det var især den danske 
avis Social-Demokraten, der tog den op. Avisen var 
Socialdemokratiets partiavis, og de bestred Kronikas ret 
til at gå forrest i den sydslesvigske kritik af de britiske 
myndigheder, fordi briterne jo sammen med de øvrige 
allierede stater havde besejret det nazistiske Tyskland. 
Social-Demokraten var også meget kritiske over for at 
Kronika førte an i kampen for en ny folkeafstemning, når 
han ikke straks i 1933 havde forkastet nazismen, selv om 
han havde oplevet den på nærmeste hånd. Derfor var hans 
dømmekraft – ifølge avisen – ret tvivlsom. 

Dermed blev Kronikas person trukket ind i en dansk 
politisk diskussion. Social-Demokraten så en fordel i 
at stemple Kronika som en politisk tåbe, og opfattede 
ham tilsyneladende som den stærkeste sydslesvigske 
opinionsdanner. Socialdemokratiet og Det radikale 
Venstre var lodret imod en ny folkeafstemning i 
Sydslesvig, mens regeringspartiet Venstre – og især 
statsminister Knud Kristensen – egentlig ønskede en 
afstemning og efterfølgende grænseflytning. Det er derfor 
meget nærliggende at se Social-Demokratens angreb 
på Kronika som et forsøg på at få ham til at holde kæft 
og trække sig fra grænsekampen, fordi det ville svække 
forsøgene i Sydslesvig og Danmark om at skaffe opbakning 
til en ny folkeafstemning. 

At Kronika måtte trække sig lederskabet fra inden for SSF 
var noget af en kæp i hjulet for ham og mindretalsledelsen. 
Han stod stærkt i Danmark som kendt og anerkendt 
journalist, og da han var væk var det med til at trække 
vinden ud af sejlene for dem, der ville have Sydslesvig 
tilbage. Det var formentlig grunden til briternes 
antydninger af, at Kronika havde været spion for det 
nazistiske regime og til, at de krævede ham væk fra 

Billede fra det konstituerende møde i SSF 15. november 1946. 
Fra venstre mod højre ses Samuel Münchow, Cornelius Hansen, 
Franz Thygesen, Jacob Kronika, Christians Mahler og yderst til 
højre Hans Ronald Jørgensen.
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SSF-toppen, hvis han ville bevare tilladelsen til af være 
udenlandskorrespondent i Tyskland. 

Der er også en antydning af, at der i mindretalsledelsen 
var nogle, som græd tørre tårer over, at Kronika blev 
presset ud af SSF-toppen. I hvert fald mente den senere 
generalsekretær i SSF, Hans Ronald Jørgensen, som på 
dette tidspunkt var medlem af hovedstyrelsen, at der 
var nogle gamle – som i hvert fald omfattede både I.C. 
Møller og Cornelius Hansen – der ikke ønskede Kronika 
som SSF-formand. Jørgensen var én af de unge, skarpe 
knive i Sydslesvig, og han og Kronika havde en tæt 
personlig kontakt, og han mente at nogle gamle inden for 
mindretalsledelsen anså Kronika for at være for tæt på de 
unge, der ville have, at mindretallet arbejdede mere aktivt 
for en ny folkeafstemning.  

Inden for mindretalsledelsen var der ikke forskel på, 
at målet var en ny folkeafstemning og efterfølgende 
grænseflytning. Men der var forskel på midlerne man var 
indstillet på at benytte. Kronika var støttet af de yngre 
parat til at gå hårdt til de britiske militærmyndigheder, 
ligesom han ønskede en tydeligere kampagne i Danmark 
for at øge den danske befolknings opbakning til en ny 
folkeafstemning. De ældre inden for mindretalsledelsen 
ønskede en mindre aggressiv linje, hvor man undlod at øge 
presset på briterne og den danske regering. 

De følgende år var Kronika tilknyttet Nationaltidende, 
ligesom han skrev for Flensborg Avis. Senere blev 
han korrespondent i Bonn, samtidig med at han igen 
blev mindretallets halvofficielle talsmand i den tyske 
regeringsby. Da Flensborg Avis’ chefredaktør, L.P. 

Christensen døde i maj 1960 blev Kronika kort efter 
udpeget til hans efterfølger, men han var kun chefredaktør 
i 3 ½ år, inden han valgte at gå på pension. Han flyttede til 
København, udgav talrige bøger og var en meget benyttet 
foredragsholder. Anklagen mod ham om at have været 
nazist og måske nazi-spion blev dog aldrig manet helt til 
jorden, og det blev ved med at klæbe til ham resten af livet. 
Selv om der ikke er noget der tyder på, at spion-anklagen 
holdt vand – slet ikke. 

Billeder: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Foto fra juni 1946 af ledelsen af den britiske militærregering i Slesvig-Holsten. Oberst G.P. Henderson er nummer tre fra venstre.

Plakat fra 1945-46 lavet af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 
i forbindelse med der blev foretaget en underskriftsindsamling i 
Danmark.



Vi vokser, som vi synger
Overskriften til denne artikel er en let omskrivning 
af ordsproget ”Vi vokser, som vi vugges”. I dette, som 
i andre ordsprog, er der kort og fyndigt formidlet 
en akkumuleret indsigt og en form for leveregel, vi 
kan tilegne os gennem et levet liv. Således kan der 
via sproget, fødes en erkendelse om, hvilke værdier 
vi kan navigere efter i en sammensat og omskiftelig 
tilværelse.

Den danske præst, historiker, salmedigter, mv. 
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) siger bl.a. følgende 
om ordsprogene, at det er: ”..noget, der staaer i 

den inderligste Forbindelse med et Folks Aand, 
Tænkemaade og Tungemaal” (udv. skrifter bd. 3 s. 497). 

Og i mange af vore salmer og sange er der i en enkelt 
linje denne korte ordsprogsformulering. Af samme 
grund er det en måde at komme i kontakt med 
menneskelivets dybder, netop ved at synge og især 
gennem fællessangen. For når vi synger sammen 
- da ”synges vi sammen”. Og fællessangen har altid 
været central i den Grundtvig-Koldske højskole- og 
friskoletradition.

43



44

Sangens genfødsel
Under ”coronatiden” med den fysiske adskillelse, blev 
denne viden om sangens vej til indsigt og dens samlende 
kraft vækket til live.

I Danmark blev der på landsdækkende TV gennem 
flere måneder, fredag aften i bedste sendetid, sunget fra 
forskellige steder i det ganske land. Her udfyldte Phillip 
Faber og senere Kaya Brüel og Ole Kibsgaard med 
morgensang i TV et stort tomrum for fællesskabsfølelse. 
Med denne genopdagelse af fællessangens betydning 
blev der spundet en tråd tilbage til alsangen i Danmark 
under besættelsen 1940-45. Her fandt en lang række 
fællessangstævner sted i de første år af besættelsen, hvor 
tusinder af mennesker deltog. Med fællessangen, ikke 
mindst af fædrelandssange, blev der givet udtryk for 
sammenhold og nationalfølelse.

Eller tænk på Den Blå Sangbog, der i perioden 1864-
1920 var den foretrukne sangbog for de dansksindede 
sønderjyder. Sangbogens stigende popularitet førte til, 
at nogle af sangene blev forbudt afsunget ved offentlige 
lejligheder af de tyske myndigheder. Her huskes nok især 
”Det haver så nyligen regnet” og ”Der er et yndigt land”. 
Med dette i tankerne giver Benny Holsts sang ”Fast som 
en klippe”, der også er kendt som ”Julies sprog”, fra 1976, 
ekstra god mening når det lyder: ”Det er lettest at holde et 

folk i skak, som slet ingen sange har”.

Sangen, der er at finde i højskolesangbogen (19. udg. nr. 185), 
 er skrevet til Benny Holsts bedstemors 75års fødselsdag, 
og er en påmindelse om at huske det gamle for at finde 
det nye. Samtidig er sangen en kærlighedserklæring til 
tidligere generationers kamp for et menneskeværdigt 
samfund og et udtryk for et savn og en tid, hvor gene-
rationer har oplevet, at deres indsats og deres sprog hang 
sammen. Ikke fordi deres liv var let og uden kampe.  
For, som vi også synger i sangen:
Hvis du var sorgfuld og modløs og træt
så var en sang ej for god
måske blev dit sind aldrig lyst eller let
men sproget var det du forstod.

Sange kan i ord og musik på poetisk skabende vis frem-
kalde og formidle det, vi ellers kan have svært ved at 
sætte ord på. Det gælder især længslen efter at blive frisat 
til liv som hele mennesker med værdighed og værdier. 
Ligesom længslen efter at blive til som menneske i kraft 
af fællesskabet er noget helt gennemgående. Og begge 
dele: Både italesættelsen af det, der er svært at sige noget 
om, og den menneskelige frisættelse er det blevet svært at 
opleve og erfare i nutidens samfund. Der er sket det, at vi 
på mange måder er blevet så kloge og dygtige og begavede, 
det vil sige rationelle, materialistiske og målfikserede, at 

Ronald Risvig, præst i Ugle Herreds Danske Menigheder
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vi fortrænger, hvad der dybest set giver vort liv retning og 
mening – eller som Benny Holst udtrykker det: 
”Vi er fremmed for hinanden det er vores kors, vi rager i 
blinde nu”.
Men der er håb og der vises en retning. For som de sidste 
ord i Benny Holsts sang lyder:
Men midt i alt mørket der brænder et lys
en ild som aldrig dør hen
det sprog vi har talt trænger til at fornyes
vi må lære det gamle igen. 

Det fællesmenneskelige 
At: ”Der er lys i mørket” eller ”Der er lys for enden af 
tunnelen” er også blevet ordsprog, der i folkemunde 
kort og fyndigt udtrykker en menneskelig længsel og 
en grunderfaring for mange mennesker. Og selvom det 
ikke nødvendigvis er ”Verdens lys”, som vi hører om i 
Bjergprædikenen (Matt 5,14), der blev tændt julenat, midt 
i den mørkeste vinter, som Benny Holst tænker på – så 
smelter det almenmenneskelige og det kristelige sammen 
her og udtrykker noget helt grundlæggende ved vor 
eksistens.

For, som Grundtvig vidste, så er det levende ord forbundet 
med og fødes ud af det konkrete og organiske liv. Hvad 
der formes i sproget, herunder sang, fortælling, poesi og 
ordsprog, har ofte er en merbetydning, der overskrider de 
konkrete erfaringer og udvider livsperspektivet og skaber 
en dybdedimension i vort liv. Grundtvig siger i sangen 
”Er lyset for de lærde blot” (FHS 19. udg. nr. 82):
Er lyset i planeter kun
som ej kan se og mæle?
Er ikke ordet i vor mund 
et lys for alle sjæle?
Det giver os for ånder syn 
som solens skin for kroppe,
det slår i sjælen ned som lyn 
fra skyerne hist oppe.

Her i sangen formidler Grundtvig, at det levende ord er 
det, der er forbindelsen til den sandhed, der er lagt i vort 
hjerte – netop, fordi det levende ord er det der bærer livet i 
sig og skaber liv. Og den sandhed, der er lagt i vore hjerter 
er, at Guds Søn blev født midt i den mørkeste vinter. Det 
var ham, der om sig selv sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der 
følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” 
(Joh.8,12). Guds søn Jesus Kristus blev født julenat eller, 
som der også står i Johannesevangeliet:
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved 
ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var 
liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke” (Joh.1,1-5).

Gennem sproget, der har sin dybeste rod i Ordet – det vil 
sige Kristus – der blev kød og tog bolig i blandt os og som 
nævnt blev født julenat, forbindes Folkeånd og Helligånd 
og oplyser vort liv. Sproget formidler livsoplysning og 

viser, hvor vi skal sætte vor fod. 
I sidste strofe af førnævnte sang af Grundtvig lyder det:
Oplysning være skal vor lyster det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet; 
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Hvordan vi mennesker giver skaberordet der vil lys, liv 
og glæde, form og skikkelse i vort liv, det afhænger af, 
hvordan vi vugges. For som sagt; ”Vi vokser, som vi vugges” 
OG ”Vi vokser, som vi synger”.

Menneske i tiden
Folkeånden er det, der gennem sproget og kulturen i 
al sin mangfoldighed binder et folk sammen. Ikke som 
en ens masse, hvor der skal gås i takt og opnås enighed. 
Tværtimod. Grundtvigs tanke er, at vi gennem folkeånden 
får sans for, hvad det vil sige at være menneske, der lever 
midt i tiden. Vi er historiske væsner og vi vandrer frem 
mod en større og større klarhed over vort livs bestemmelse 
og hvad det vil sige at leve i et fællesskab, hvor vi deler 
grundvilkår. Det afgørende grundvilkår for Grundtvig er, 
at vi alle er skabt i Guds billede og kan tale. Ligesom vi 
alle kender til at elske og miste, at vise troskab og svigte. 
Sådan lever vi, hvert på vort sted med vor forskellige 
historier og kulturer. Det fælles menneskelige får således 
forskellige udtryk, afhængigt af, om man er dansker eller 
tysker, vendelbo eller københavner. Men vi deler kår, og 
menneskelivet er i sit væsen ens, uanset, hvor du lever. Og 
når Grundtvig i sangen nævner folkeråd, så tænkes der 
på stænderforsamlingerne og dermed på, at folket skal 
oplyses, så det på myndig vis kan tage del i samfundslivet i 
dets mange former og på dets mange planer.

Livsoplysningen skal, som ordet siger, kaste lys over livet, 
hvor Menneskeliv og Kristendom er sider af samme sag, 
på samme vis som Folkeånd og Helligånd er sider af 
samme sag. Det vil sige at oplyse om, hvad det vil sige 
at være menneske. Og kun når vi skelner mellem disse 
områder uden at adskille, kan vi integrere de samme 
områder uden at sammenblande dem.

Derfor: Ung som gammel: Syng sange, syng salmer, syng af 
hjertets lyst, lad dit åndefang virke, så vi vugges og vokser. 
Sagt med Grundtvigs ord fra salmen: 
”Alt hvad som fuglevinger fik” 
(Højskolesangbogen 19. udg., vers 2).

Min sjæl du har alt på jord
I tanken og din tunges ord
De allerbedste vinger, 
Og friest er dit åndefang, 
Når dybt du drager det i sang, 
Så højt i sky det klinger.
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Grænseforeningen inviterede i anledningen af deres 100-
års jubilæum i 2020 120 sydslesvigere til at deltage i deres 
Sendemandsmøde den 4. og 5. september 2021 på Vingsted 
Hotel i Bredsten.

Det tilbud tog jeg og Ilse Borchardt gerne imod. Lørdag 
morgen kørte vi afsted til den store festweekend. 
Grænseforeningen havde planlagt et kanon program og 
med deres egne medlemmer var vi næsten 300 personer, der 
deltog. Godt, at der i Danmark ikke var corona restriktioner 
længere. Alt var super organiseret. Efter ankomsten og 
megen snak, det føltes, som om det var 100 år siden vi sidst 
mødtes, startede velkomsten med sang og taler i Vingsalen.
Efter frokosten var deltagerne delt op i forskellige 
samtalesaloner og for Ilse og mig åbnede der sig en verden 
i korsang. Efterskolelærer Karen Hanne Munk fik på 3 
kvarter lært os at synge 3 sange flerstemmig eller i kanon - 
det var virkelig flot.

Om aftenen blev den store festmiddag afholdt. Formand for 
Grænseforeningen, Peter Skov Jakobsen, bød velkommen, 
derefter holdt den tidligere kulturminister og tidligere 
formand for Grænseforeningen, Mette Bock, festtalen. SSWs 
formand Flemming Meyer og også formanden fra det tyske 
mindretal Hinrich Jürgensen kom hver med en hilsen til 
festen.

Efter maden, som var fantastisk, var der koncert med Sigurd 
Barrett, efter at han havde fået tildelt Grænseforeningens 
pris 2021 for sin musikalske formidling af Genforeningen. 

Vi fra koret blev også inviteret på scenen for at synge - det 
var en vild oplevelse.

Efter denne lange dag og aften mødte Ilse og mig på vej 
til vores værelse Sigurd - vi fik en dejlig snak med ham og 
lavede en selfie af os tre. Det var så sejt.

Også om søndagen sørgede Grænseforeningen for et 
flot program. Deres delegerede og udvalgte gæster blev 
i Vingsted og deltog i Sendemandsmødet. Vi andre blev 
kørt med bus til kongernes Jelling. Der var en spændende 
rundvisning med guide, og efterfølgende var der gratis entré 
i museet. Vi nød denne udflugt meget.

Efter kaffen i Vingsted kørte vi trætte, men med en kæmpe 
flot weekend i bagagen, hjem. 

Tak for denne oplevelse.

Grænseforeningens
Sendemandsmøde og Jubilæumsfest
Annette Neumann – medlem af amtsstyrelsen
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