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At rejse er at leve, skrev eventyrdigteren H.C. Andersen. Og 
mon ikke alle kan nikke genkendende til det. Måske er det 
blevet endnu mere tydeligt efter en tid, hvor der blev sat en 
stopper for denne aktivitet.

Året 2022 har sikkert for mange været et år, hvor man igen 
har søgt ud på landevejen i bil eller på cykel, og her har fået 
oplevelser, der har sat tanker i gang om livet. 
I dette julehæfte vil vi blandt andet sætte fokus på rejsen. 
Både den indre og den ydre rejse. Læs om Flemming 
Meyers rejse igennem livet og passionen for at køre motor-
cykel. Om tv- og havemanden Søren Ryges lange rejse fra 
Sydslesvig til en have i Østjylland. Også Karina Vandkrog, 
som i mange år var med til at forme julehæftet, er rejst 
fra Sydslesvig og fortæller om familiens nye destination 
Helnæs. 

Flemming Stentoft er i år med i redaktionen og er taget på 
en del rejser for at skrive de mange spændende artikler.  
Tak, at du så begejstret tog imod opgaven. 

I julehæftet rejser vi altid gerne tilbage i tiden, denne gang 
skriver Mogens Rostgaard om bogbilens første rejser ud i 
Sydslesvig, Merete Bo Thomsen præsenterer jubilæumsbo-
gen til Kvindeforeningens 100-årige og Birte Merete Jessen 
deler ud af sin store viden om Det Sønderjyske Kaffebord. 

Birgitte Thun, præst i Lyksborg, bidrager med en lille for-
tælling, som sætter gang i mange tanker. 

Herudover er der gode ideer til sysler i køkken og stue for 
store og små.

Vi ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner 
en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen 
Marike Hoop
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Julehilsen fra SSF Flensborg Amt
Karsten Weber
Formand SSF Flensborg Amt
 

Nu er det jul igen og nu er det jul igen og julen varer lige til 
påske. Hvert år kommer det bag på mig, at julehilsenen skal 
skrives, men dagene bliver kortere og en, to, tre, så kommer 
julemanden susende forbi.

Året 2022 kom sent i gang, også hvad foreningslivet angik.  
Vi nåede i december 2021 lige at komme på juletur til Kolding 
med en lille flok, og så gik det hele i stå og først i maj blev 
der ”foreningsnytår”, da nytårskoncerten med Lauseniana 
orkesteret blev afholdt. 

Herefter kom der godt gang i arrangementerne. Fra amtets 
side har vi i samarbejde med distriktet Kobbermølle, med 
SSF Flensborg By og SdU afholdt Løveløbet. En dag både 
for løbere, men også for dem, der havde lyst til en gåtur eller 
nogle hyggelige timer med musik og god stemning. 
Årsmøderne kunne også gennemføres og en masse 
børnehavebørn var med til at gøre friluftsmødet i Flensborg 
festlig. Også i distrikterne blev der afholdt godt besøgte 
arrangementer, hvor fællesskabet, hårdt tiltrængt, blev dyrket. 

Vi har i et samarbejde med biblioteket, Aktivitetshuset, 
Skoleforeningen og Dansk Voksenundervisning afholdt en 
Familiesprogdag i Flensborg, som blev udsolgt på en dag. 
Der er generelt stor interesse for danskkurser og det er jo 
glædeligt. 

Det har i nogle distrikter været svært at få samlet en hel 
bestyrelse. Det har medført at distriktet Oversø/Frørup er gået 
sammen med Tarp/Jerrishøj under navnet Trenedalen, og at 
Munbrarup/Ves har ønsket at fusionere med Lyksborg. Andre 
steder har vi fået nye kræfter til og der ser det vældig godt ud. 
Tak til dem, der er villige til at stille op for fællesskabet. Det er 
en misforståelse, at foreningsarbejde kræver, at du engagerer 
dig 100%, også mindre kan gøre det. Hvis flere giver lidt, 
bliver det også til meget. Jeg ønsker mig, at flere får øjnene op 
for, hvor dejligt det er at være en aktiv del af mindretallet. 

Min julehilsen går i år går selvfølgelig til alle mennesker i 
vores mindretal, men også til de mennesker, der er ramt af 
krig og vold i Europa. Jeg håber, at krigen hurtig er slut, og at 
vi kommer til at leve i fred med hinanden.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god julefest, og at I kommer godt 
ind i 2022.

Glædelig jul og godt Nytår 

Løveløbet

Løveløbet

Juletur til Kolding

Juletur til Christiansfeld
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Julehilsen 2022 fra SSF Flensborg By

”Delt glæde er dobbelt glæde,  
delt sorg er halv sorg!”

Viggo Jacobsen 
Formand for SSF Flensborg By

Der er vel ingen tid på året, der som juletiden kalder 
på vore mest positive kræfter. Egentlig noget sludder, 
for vi skal dog altid, året rundt, være til for hinanden 
i hjertelighed, respekt, omsorg og kærlighed. Alligevel 
sætter julehøjtiden noget ekstra i gang. Vi vil gøre 
os umage, for at det skal blive en god jul i vore 
sammenhænge. Men der er også den ekstra vinkel ved 
julen, at traditionerne omkring den, gensynet med 
familiemedlemmer og venner, som man måske ikke 
har set længe, sætter alle vore valg og prioriteringer året 
igennem i relief på en helt særlig måde. Vi rammes af 
spørgsmål som: Hvad er det egentlig, der skal optage os 
og fylde i vores liv? Hvad er vigtigt, og hvad kan vi roligt 
lade ligge?

Julen er jo med dens grundlæggende budskab hjerternes 
fest. Julens budskab tænder lys i mørket, og julen kalder 
på en særlig, nærmest indtrængende måde på omsorgen 
for hinanden, og de fleste af os rammes af dårlig 
samvittighed, hvis/når vi vælger at overhøre dette kald. 
Mange af os vil kende mennesker, der skal fejre jul med 
et stort savn, fordi de siden sidste jul har mistet én, de 
elskede. Ikke mindst i den sammenhæng kaldes der 
på vore kræfter. Eller som der fortælles om dengang, 
nogle allierede soldater kom ind i en sønderskudt tysk 
kirke i 1945. Blandt murbrokkerne fandt de stumperne 
af et krucifiks, som de efter nogen tid fik samlet. Men 
hvor meget de end søgte, så kunne de ikke finde den 
korsfæstedes hænder. De var borte. Medens soldaterne 
i dyb tavshed stod foran krucifikset, satte en af dem 
følgende indskrift under det: ”Jeg har ikke andre hænder 
end dig!”

Coronaens hærgen med dens restriktioner, erfarede 
sygdomsforløb eller frygten for at blive smittet, har 
på mange måder skabt afstand imellem os og ødelagt 
meget folkeliv og undertrykt trangen til samvær. Derfor 
var det enormt glædeligt og oplivende, at så mange 
deltog i årsmøderne denne sommer og valgte at være 
med i optoget fra midtbyen og op til Idrætspladsen. 
Det var virkelig et signal om, at vi vil fællesskabet og vil 
bidrage til det, om det så kun er ved at være med. I den 

sammenhæng skal vi ikke kimse ad ordet ”deltage”, for det 
siger egentlig ganske tydeligt, at man tager del, at man vil 
være en del af fællesskabet, at man beriger livet gennem at 
dele oplevelsen med hinanden.

Det skal være mit håb, at vinteren 22-23 ikke bliver som 
de foregående, præget af maske-pli og deraf fremkaldt 
afstand, fremmedgørelse og forbehold imellem os. Det er 
mit håb for det nye år, at vi genfinder – ja måske ligefrem 
opfinder nye, som f.eks. Løveløvet - gode, opløftende 
og konstruktive måder at være sammen på og dele med 
hinanden, hvad vi har på hjerte. Meget gerne på tværs af 
organisationerne. Vi håber vel alle, at vi fortsat kan være 
sammen og dele og bidrage til fællesskabet. 

Og husk så endelig dette med at tage del sådan lidt ud 
fra en anden vinkel. Der sidder, som vi alle ved, valgte og 
engagerede medlemmer af distriksbestyrelser og andet 
foreningsliv rundt omkring i byen, og for at de skal bevare 
arbejdsglæden og hente ny inspiration til arbejdet, så er 
der brug for dig. Der ligger set herfra mere end meget i 
overskriften til denne julehilsen. 

Alle ønskes en glæderig jul og et velsignet nytår.

Hjertelig hilsen
Viggo Jacobsen
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Preben K. Mogensen - Formand for SSW Slesvig-Flensborg Amt

På amtsgeneralforsamlingen ved udgangen af maj 2022 
trådte Svend Wippich, som annonceret, tilbage som 
amtsformand. Det var så også lejligheden til at sige Svend en 
stor tak for hans 5 år på posten, og der faldt mange hjertelige 
ord, bl.a. jo da fra hans nærmeste samarbejdspartner, tidl. 
amtssekretær Bodo Neumann-Nee. Bodo er nu ansat hos 
vores nye forbundsdagsmedlem, og fra den 1. september er 
Keno Jaspers hans efterfølger. 

Der har hele tiden været noget at se til, for efter valget er 
altid før valget, som en kendt tysk talemåde så rigtigt siger. 
Om den mangeårige kansler, Helmut Kohl, som jeg egentlig 
troede var manden bag talemåden, gjaldt det efter sigende, 
at han straks og konsekvent begyndte den næste valgkamp 
efter enhver valgsejr. (Efter kort eftertanke vil alle straks 
mærke, at det da er både meget godt og meget skidt!) 

Efter et jublende godt landdagsvalg i maj 2022 står vi i al 
fald nu overfor kommunal- og amtsrådsvalg den 14. maj 
2023. Vi er så heldige, at mange vil fortsætte det arbejde, 
som de ofte i mange år har stået for i kommuner og amtsråd, 
men vi mærker også tydeligt et generationsskifte. Det er, 
som det er, og for os gælder det nu at gribe den fremdrift, 
som vi helt klart mærker i disse år, til at finde både egnede 
og villige kandidater rundtomkring! Hvor vi stiller op, vil vi 
også blive valgt! 

Vore medlemmer og venner må meget gerne tage det med 
som et juleønske for os i SSW SL-FL, at SSW som altid vil 
klare skærene og arbejdet på bedste vis for mindretal og 
flertal. Til gengæld ønsker amtsstyrelsen med stor tak til Jer 
alle, trods politisk dybt betændte og bekymrende tider, at I 
må få en fredelig og god advents- og en glædelig juletid, og, 
ikke mindst, at det nye år må bringe fred og gode kår!

Advents- og julehilsen fra 

SSW

Bagerst fra venstre: Keno Jaspers, Heide Brodda, Sarina Quäck, Laura Nissen, Tom Hohenwald, Jürgen Wollert, forrest: 
Kirsten Nielsen, Preben K. Mogensen og Simon Teebken. 
Foto: Svend Wippich.

Landsmøde SSW 
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Annemarie Erichsen, Ulstrupfeld, Ves, Lyksborg.
Født i Flensborg 1943 og vokset op her. Har været bygningskonstruktør, 
men blev sagt op, da det første barn var i vente. Er formand for den 
Slesvigske Kvindeforening og nu på 28. år formand for Slesvigsk 
Kvindeforening i Lyksborg.
Medlem af SSF hovedstyrelse og tidligere medlem af Samrådet.  
Er æresmedlem af LandesFrauenRat og i 2020 tildelt ’Verdienstorden 
des Landes Schleswig-Holstein’ (kortlink.dk/Verdienstorden/2grsu)
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- Politisk indflydelse for kvinder kan have vanskelige vilkår. 
I landsbyerne er der i SSW næsten ligestilling, men det har 
de andre partier ikke. Politikere er mest mænd og at det 
kan ske, at det ligefrem går imod kvinder, ser man med 
sygehuset her i Flensborg. At mandlige katolske præster får 
lov til at bestemme om der må gennemføres aborter eller ej. 
Sådan noget ligger stadig og ulmer.

Da Annemarie Erichsen blev medlem af den 
Slesvigske Kvindeforening, spurgte en af kvinderne i 
omgangskredsen, om Annemarie ikke var for ung til at 
være med i sådan en ’Omaverein’?

En stor udstilling med håndarbejde var den konkrete 
årsag, men snart blev Annemarie Erichsen dybere 
engageret i kvindeforeningen, udover kredsen i Lyksborg 
og opdagede her, at kvindeforeningen også var optaget 
af mindretallet. Kvindeforeningen var en af de første 
foreninger repræsenteret i SSF, med sæde i hovedstyrelsen 
og i Samrådet.

Den Slesvigske Kvindeforening mister medlemmer og 
det kan flere steder se ud som om foreningen dør med 
medlemmerne, men man kan ikke få Anemarie Erichsen 
til at sige, at man skal nedlægge foreningen.

- Kvindeforeningen er en bred engagerende forening, der 
også deltager i det kulturpolitiske i mindretallet. Og derfor 
er jeg, udover at være med i hovedstyrelsen for SSF, også 
med i Dansk Sundhedstjenestes forretningsudvalg. Jeg 
sidder også i LandesFrauenRat, der er en sammenslutning 
af 50 kvindeforeninger i Slesvig-Holsten. Vi samarbejder 
med familieministeren, så her kan vi tale om egentlig 
politisk arbejde. Herunder arbejdet med kvinders ligestilling 
på arbejdsmarkedet og i politik i øvrigt, hvor vi ofte ser et 
flertal af mænd. Der er i øvrigt flere kvinder end mænd 
i landet, siger Annemarie Erichsen på sin stille, men 
tydelige måde.

Nogle vil måske have det indtryk, at kvindeforeningen 
er en hyggeforening, hvor kvinder udveksler strikke- og 
madopskrifter. Og det indtryk kan man med rette også 
have, da kvindeforeningen i en lang periode efter Anden 
verdenskrig vægtede de hjemlige sysler mere, end det 

man oprindeligt havde som formål, nemlig at hjælpe syge, 
gamle og ensomme, og at virke for kvinders dygtiggørelse 
og styrke sammenholdet.

- Det med at tage sig af de syge og gamle er overladt til 
mere professionelle i Den Danske Sundhedstjeneste. Men 
vi dyrker sammenholdet og tager os af ensomme kvinder. 
Herudover har vi en hjælpefond. Vi har til opgave at holde 
sammen på danskheden på landet. Når kvinder kommer 
sammen, snakker de om alt muligt, men det virker 
stabiliserende for danskheden ude på landet. 
Vi kæmper med et image, der gør os til en ”Omaverein”, så 
det er svært at få fat i de unge. Og hvis de engagerer sig, så 
er det i sportsforeninger.

- Jeg tror man skal gøre mere opmærksom på, hvor meget 
arbejde der stadig er at gøre for ligestilling. Vi kæmper 
også mod en kvindelig armod, og der er stadig mangel på 
uddannelse.

Vi skal agitere for kvinders rettigheder på alle måder. På 
det økonomiske område, på ligestilling i hverdagen og 
kvinders behov – på alle måder.

Jeg kan ikke få dig til at sige, at man skal nedlægge 
kvindeforeningen?
- Næh, det er et problem, at den måske dør hen. Vi ser, at 
der lukkes kredse, men som jeg ser det, er der behov for 
kvindeforeningen. 
Der er et problem, når Skoleforeningen lukker skolerne, 
efter deres behov. De tænker måske for lidt over, at det 
også er samlingssted for mindretallet.  Langt de fleste 
skoler har et foreningslokale. 

I Lyksborg er en del af kantinen endog indrettet med et 
aflukkeligt område, så der kan holdes møder. I øvrigt her 
finansieret i forbindelse med salg af et SSF ejet hotel. 

At påpege disse forhold, at skolerne skal give rum til 
mindretallets aktiviteter, er også en vigtig opgave for 
kvindeforeningen. Ligesom også Samrådet kunne se som 
sin opgave at bremse Skoleforeningen. 

Det aktuelle er at man mødes og kommer sammen.

Kvindeforeningen har sin 
berettigelse

Tekst og foto: 
Flemming Stentoft
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Fra tid til anden ser man stadig en gammel byplan over 
Flensborg fra 1928, udgivet af BLADCENTRALEN. Den 
hænger gerne i glas og ramme, både i private hjem, men 
også på kontorer og huse fra mindretallet. Den pynter 
gevaldigt på væggen, og når man går tættere på, er det 
forbavsende at se, hvordan vores by engang så ud. Den var 
nemlig meget mindre i gamle dage. Og en anden ting gør 
sig gældende ved nærmere betragtning: gadenavne er på 
dansk. Det er faktisk et fund, at gadenavnene står skrevet 
på dansk, for hvem kan virkelig kende dem alle på vores 
modersmål?

Ja, ældre og nyere byplaner findes der helt bestemt rigtig 
mange af, men her har vi et sandt mindretalsklenodie. 
Nede til højre står der ”FORLAG og ENERET: Otto 
Nielsen, Store Gade 83, Flensborg”. Hvem var han og 
hvem kender historien? Det gør jeg, fordi manden, som 
udgav denne ”BYPLAN OVER FLENSBORG”, var min 
bedstefar. Han levede et sandt dansk liv i mindretallet 

og er et fint eksempel på, hvordan en biografi i vores 
hjemstavn kan se ud.

Vi skal tilbage til 1899, helt præcis til den 18. oktober. 
Den dag blev der født en lille dreng i en landsby lidt syd 
for Apenrade. Ja, sådan hed det dengang, for efter 1864 
var Slesvig jo blevet tysk. Landsbyen, som før slaget på 
Dybbøl Banke hed Søgaardhede, var blevet ”fortysket” 
til Seegaardheide, og den lille dreng, som blev døbt 
med navnet Wilhelm Otto Nikolaj Nielsen, var ved 
fødslen blevet tysk statsborger. Forældrene var danske, 
men grænsen var jo blevet flyttet, og nu levede man i 
”Tyskland”. Men værst af alt var dog, at lille Otto var deres 
ottende barn, og dermed blev den tyske Kaiser Wilhelm 
II. symbolsk ”fader” for drengen. Derfor fik han også 
nødtvunget navnet Wilhelm med på livsvejen. Et faktum, 
som nok ingen var stolt over i den danske familie Nielsen.

Da faderen senere fik en ansættelse som snedker på 

Min bedstefar 
– et dansk liv i Sydslesvig
Fortællingen om Otto Nielsen og Bladcentralen i Flensborg
Kay von Eitzen, Flensborg
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værftet i Flensborg, flyttede familien derhen. Efter endt 
kontoruddannelse ved håndværkerlauget i byen blev 
unge Otto endda indkaldt til krigstjeneste ”für Kaiser und 
Vaterland” i første Verdenskrig. Han blev såret, men slap 
dog med livet. Som følge af et gasangreb var Otto blevet 
tunghørende og måtte gå med høreapparat resten af livet.

Hjemme igen i Flensborg fortsatte han sin stilling ved 
håndværkerlauget. Fra 1922 var han ansat i Bladcentralen. 
Denne butik blev dengang drevet af Flensborg Avis og 
lå direkte på Nørretorv i avisens bygning. I 1924 overtog 
Otto Bladcentralen helt som indehaver. Han solgte 
annoncer for Flensborg Avis og man kunne købe danske 
blade og aviser her. Derudover hørte papir, fyldepenne, 
blyanter og meget mere til udbuddet. Med årene blev det 
også til et mødested for folk fra mindretallet. Her blev de 
dansksindedes ve og vel samt politik nøje drøftet.

I det hele taget var Otto Nielsen så dansk, som man bare 
kunne være. Han blev forelsket i den danskfødte Gerda 
Andersen, datter af bogbindermester Axel Andersen og 
hustru Helene. Gerda arbejdede på Flensborghus i den 
danske Bogsamling, som var forgængeren for Dansk 
Centralbibliotek. Da de to blev gift, måtte Gerda afstå sit 
danske statsborgerskab, fordi Otto jo nu engang var født 
med tysk pas og begge boede i Flensborg.

Men de hørte jo til det danske mindretal, som efter 
afstemningen i 1920 var begyndt at organisere sig. 
De var aktive i alle danske sammenhænge og besøgte 
arrangementer i den Slesvigske Forening, som de 
naturligvis var medlem af. 1924 blev deres første barn 
født. Han fik navnet Aksel Olav. 1931 kom søsteren 
Karen-Elisa til. Bladcentralen blomstrede og familien 
kunne få en fin lejlighed i Dorthea Gade. Herfra gik 
Aksel, og senere også lille Karen-Elisa, i dansk skole.

Ikke kun derhjemme var sproget dansk, hele hverdagslivet 
var helt naturligt dansk. Dog blev det nationale tyske 
rundt omkring mere fremtrædende, efter nazisterne 
var kommet til magten i 1933. Gudskelov var søskende 
ikke ”tvunget” ind i den nazistiske ungdomsorganisation 
Hitlerjugend, fordi de var danske spejdere og dermed 
fritaget. Men nemt var disse tider afgjort ikke. Min mor 
Karen-Elisa kunne levende fortælle om, hvor bange hun 
var for en Hitlerjugend-dreng, som havde banket og 
hånet hende (Plattysk: ”Dee danske Pack, mit de Lüs up 
dee Nack!”) på skolevejen til Duborg. Derefter gik hun 
altid en omvej for at undgå ham. Storebror Aksel tog 
præliminæreksamen på Duborg-Skolen. Derefter kom 
han i lære hos en elektriker, og efter endt uddannelse 
blev han indkaldt til Wehrmacht. For nu var der krig! 
Lille guldklump Karen-Elisa blev straks sat på et tog 
til Odense. Der boede mor Gerdas forældre. Gamle 
bogbindermester Axel Andersen var nemlig i 1930’erne 
sammen med sin hustru Helene nærmest blevet mobbet 
ud af Flensborg. De var rigsdanske og drev et bogbinderi 
her. Men da han på forsamlinger i byens håndværkerlaug 

ikke ville ”heile” for Hitler, blev der sat en dårlig omtale 
på vej blandt kunder og leverandører. Det endte med, at 
han lukkede virksomheden og rejste hjem til Odense.

Det var en mørk tid for de danske i Sydslesvig. Lille 
Karen-Elisa boede næsten et helt år i Odense, hvor hun 
endda gik i skole. Hun vendte først hjem til Flensborg, 
efter at forholdene i byen virkede nogenlunde trygge, 
selvom der stadig var krig. Ægteskabet mellem Otto og 
Gerda gik ikke godt og de blev skilt. Karen-Elisa flyttede 
med sin mor i en mindre lejlighed i Flensborg. I de sidste 
måneder af anden Verdenskrig blev Aksel desværre såret 
og tilbragte mange uger på et lazaret i München. Først så 
det ud, som om han blev rask igen, men døde så alligevel 
kort før den tyske kapitulation.

Krigens rædsler var forbi, men hele livet syntes at være 
væltet omkuld. Udover nød og mangel i dagligdagen kom 
den store sorg over tabet af sønnen for det forkerte land 
og for Hitler. Det eneste spinkle håb var, at den engelske 
besættelsesmagt i Nordtyskland havde tilbudt den danske 
regering en mulig forhandling om flytning af den dansk-
tyske grænse. ”Vi sad derhjemme og drømte om, at nu 
kom englænderne og alt skulle blive godt igen. Flensborg 
og Sydslesvig ville nu snart være dansk igen!” Sådan sagde 
min mor altid, når hun fortalte om denne svære tid.
Men boblen brast, fordi den danske regering sagde 
pænt ”nej tak!” Min bedstefar Otto Nielsen havde med 
Tysklands nedgang og efterkrigens valutareform tabt 
hele sin opsparing. I det hele taget var Ottos forhold 
til tyskerne spoleret på grund af de oplevelser og sin 
livsvej i bagagen. Helst omgav han sig kun med sine 
danske venner fra St. Knudsgildet. Han selv var en 
ivrig gildebroder og i sit es sammen med ligesindede. 
I Bladcentralen havde han hen over årene uddannet 
flere ”lærlinge”, som udelukkende havde en dansk 
mindretalsbaggrund. Og han havde jo også sin daglige 
gang på Flensborg Avis, som han til det sidste havde en 
tæt tilknytning til.

Datteren Karen-Elisa var blevet gift i 1955 og havde 
sammen med sin mand fået tre børn. De kom alle i dansk 
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børnehave og deres livsveje blev præget af en opvækst 
i mindretallet. Da Otto blev ældre, fortsatte han med 
at passe sin forretning. Det var ikke lykkes for ham 
efter valutareformen igen at spare op til alderdommen. 
Dermed var Otto nødt til at arbejde så længe han kunne.

Som skoledreng kom jeg gerne i ferien for at hjælpe 
bedstefar i Bladcentralen. Hver uge fik jeg mit Anders 
And hæfte og det var rigtig hyggeligt at sidde sammen 
med ham ved en lille frokost i butikken, med håndmadder 
og saftevand. Hele inventaret var gammeldags. Blandt 
andet var der en registreringskasse af træ med et håndtag, 
som skulle drejes hver gang, man havde indtastet et 
beløb. Selvom jeg jo ikke var vokset op med forbehold 
mod vores tyske naboer, lagde jeg alligevel mærke til, 
at bedstefar behandlede sine kunder med forskel. Tyske 
kunder blev betjent høflig, men med en vis afstand. Når 
der kom danske kunder ind ad døren, eller især folk fra 
mindretallet, blev stemningen en helt anden.

Bedstefars største glæde var vi børnebørn og de mange 
søndagsture, han fik sammen med os. Selv havde han 
aldrig taget et kørekort. Derfor nød han især de længere 
udflugter, vi fik sammen med mine forældre. For det 
meste gik turen til Danmark og her kunne man så lige 

handle ind med danske dagligvarer.

Til sidst blev det dog lidt surt for min bedstefar. Alderen 
havde sat sine spor, og da han engang faldt ned af den lille 
trappe til lageret, var armen gået af led og det endte med 
et ophold i Klinik Ost.

En efterårsmorgen i november 1978 var han som altid
på vej til Bladcentralen. Dog følte han sig ikke godt tilpas.
Undervejs var han flere gange nødt til at stoppe op
eller for at sætte sig på en bænk. Da han nåede til Store 
Gade gik det næsten ikke længere. 
En venlig dame, som var kunde i Bladcentralen, støttede 
ham det sidste stykke frem til døren. Han låste op og sank 
sammen i sin butik. Pligtopfyldende og trofast var min 
bedstefar nået frem, men alligevel gik den ikke længere. 
Han døde i indgangen til sin butik.

Min bedstefars liv var præget af den tid, han levede i, med
to verdenskrige, nationale omvæltninger samt det faktum
selv at være tvunget ind i en krig for det forkerte land, og
til sidst at tabe sønnen for en ond diktator. Alt dette var en
tung byrde for ham, som tilhørte en generation, der ikke
brugte mange ord om deres inderste følelser og tanker.

Byplan over Flensborg

Byplanen var blevet tegnet af grafikeren 
Alfred Schouenborg på foranledning af 
Otto Nielsen - Bladcentralen. Han fik 
eneret og udgav den i 1928. Otto Nielsen 
gjorde en dyd ud af at finde og benævne 
alle gader, veje og bydele med de rigtige 
danske navne. Senere blev der også tegnet 
og udgivet en tysk udgave.

I anledning af Flensborg bys 700-års 
jubilæum i 1984 blev byplanen genoptrykt 
i 3.500 eksemplarer. 

Bag dette stod rektor Knud Fanø fra 
Duborg-Skolen og skoleleder Bodo Daetz 
fra Kobbermølle Skole. 

Det var deres ønske at forære et eksemplar 
til hver dansk skoleelev i Flensborg og 
nærmeste opland. Dertil havde de søgt 
om lov hos min mor, Otto Nielsens datter 
Karen-Elisa von Eitzen, født Lind-Nielsen 
(1931-2014).
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MALENES KANELSNEGLE 

OPSKRIFT PÅ CA. 12 MELLEMSTORE SNEGLE

Gærdej
500 g mel
42 g gær
¼ l (plante)mælk
60 g rørsukker
1 tsk. salt
120 g blød margarine
Evt. 1 knivspids bourbon vanilje

Remonce
120 g blød margarine
120 g rørsukker (alternativt kan du tage 60 g 
revet marcipan og 60 g sukker)
4 spsk. kanel

Melet sies i en skål. Dan en lille ”sø” i midten og smuldr gæret heri, drys 1 tsk. af sukkeret over gæren. 
Plantemælken lunes og hældes over gær og sukker. Lad det stå til det bobler. Det vil tage ca.10 min.
Nu tilsættes resten af ingredienserne. Ælt alt sammen til en smidig og ensartet dej. 
Lad dejen hvile tildækket et lunt sted i 35-40 min. 

For at lave remoncen røres alle ingredienser sammen til en fin masse. 
Rør hellere for lidt end for meget, ellers vil remoncen løbe ud af sneglene, når de bages. 

Forvarm ovnen på 230 grader varmluft. 

Rul dejen tyndt ud i en firkant. Brug rigeligt med mel. 
Smør remonce på firkanten og rul den sammen til en pølse. 
Skær rullen i ca. 12 skiver. 
Bages i ca. 15 minutter. 
Kan pyntes med perlesukker.
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Uddrag af Anna Kjems erindringer 

”Kniplinger og Knæpkager”

Tekst og billeder med venlig tilladelse af Anne Stubbe Horn
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Jul
Vi fra skolen, far, mor, tjenestepigen og alle 5 børn 
spiste altid juleaftensnadver hos bedstefaders. And og 
gås og stuvet hvidkål, risengrød med smørhul, kanel og 
sukker og sødt øl til. Bordet i dagligstuen var dækket 
i hesteskoform, for der var foruden husets folk ofte 
julegæster. Det var unge slægtninge, som kom fra Jylland, 
og vi havde herlige dage sammen med dem hele julen 
igennem. 

Når aftensmaden var spist, gik alle hen i skolehuset, hvor 
juletræet, pyntet af far, stod i Nørrestuen, vor daglige 
opholdsstue. Vort juletræ var anderledes end dem, vi 
så ved vores naboer. De var dansk og ikke bange for 
at vise det ved enhver lejlighed, også, når det gjaldt 
juletræspynten, som holdtes i de rød-hvide farver. Man 
havde endog små dannebrogsflag enkelte steder, men 
ellers mørkerøde og hvide papirroser sat sammen to og to, 
røde og hvide lys på grenene og så videre. 

Vores far var som lærer tysk embedsmand, og hans 
holdning måtte nøje afvejes, så ikke tyskerne kunne sætte 
en finger på hans opførsel, og straffe ham. Selv i privatlivet 
var han meget forsigtig.
Derfor havde vi mangefarvede lys på vort træ, gule, blå og 
grønne foruden røde og hvide. Vore roser var lyserøde og 
hvide, ofte med et lille grønt blad. Der var hjertekurve i 
alle farver, tobakspunge af silkepapir, forgyldte valnødder 
og æbler fra vor egen have.
Der hang guirlander af kiks med glasur og i forskellige 
farver, og så var der mænd og koner af kagedej, malede 
med røde streger. I toppen var altid samme gyldne stjerne. 
Der var lidt guldglimmer og englehår, men ikke meget, 
som også blev gemt fra år til år, sammen med en 4-5 
glaskugler. 

Sirupsknæpkager
(…) I mit hjem var portionerne også ret stor, og mor 
lagde de færdige kager sammen to og to mod hinanden og 
puttede dem ned i en stor lerkrukke og bandt over dem 
med tætsluttende papir. Vi bragte dem til bageren, efter 
at dejen var rullet ud, og vi havde trykket det sædvanlige 
mærke ned i dejen og skåret kagerne fra hinanden. 
Mærket hos os var en springende hest, skåret ud i træ af 
mors bror Christian Peter Abild Jenssen, da han var en 
stor dreng og før han rejste til Amerika. 

Når vi ikke bagte i komfuret hjemme, har det været, 
fordi der var så lidt træ på vores egn, og tørv kunne ikke 
rigtig skaffe den fornødne hede til bagning. Opskriften 
lyder efter min mors opskriftsbog: 3 pund hvedemel, 3 
pund rugmel, 1 liter sur fløde, 1 pund smør, 1 pund fedt, 
kardemomme efter behag. De udskårne kager prikkes 
med en gaffel og bages lysebrune. Når kagerne er bagt, 
stryges de over med spilkogende lys sirup, som straks 
størkner. 

Julebort lavet af Anna Kjems med billeder af de småkager, 
som blev bagt i hjemmet i skolen hver jul. Der var : Kringler 
og snitter af butterdej, kagefigurer som blev malede og 
ophængt i juletræet, ”mussere”, vaniljekranse, knæpkager, 
”bækkesnør” af rugmel, brune kager med mandler, gode 
råd og klejner.
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Det her sted kaldes Schlüttsiel og er åbningen ud til Vade-
havet. 
Vi sidder på en bænk med udsigt over en sandbund, hvor 
vandet har trukket sig væk fra. Flemming Meyer fortæller 
om øerne Pellworm og Hooge, der er med til at danne 
grænse mod Nordsøen. 
- Når øerne eller Halligerne ses tydeligt, betyder det 
dårligere vejr i vente, siger man her.  
Flemming fortsætter sin beretning, mens vi nyder den 
friske brise og lyden af måger.

Jeg har opfordret Flemming Meyer til at vise mig lidt af 
Sydslesvig set fra en motorcykel. Vi er kørt ad mindre 
veje fra hjemmet i Skovlund vest for Flensborg. Her har 
Flemming Meyer boet hele sit liv.  
- Sydslesvig har mange landskaber, og her i Marsken er 
det de store vidder, den høje himmel og ikke mindst lugten 
af havet, som tiltaler mig. Modsat østkysten og Angeln 
med morænelandskabet, der har sin egen charme. Det er 
dejligt hver for sig, jeg kan bare ikke bo der. Jeg bor, hvor 
jeg kender hvert et træ og de mennesker, der bor der. Det er 
min hjemstavn.
Slår tankerne fra
Flemming Meyer har gennem hele livet kørt på motor-
cykel i fritiden. Ikke blot rundt på de små veje omkring 
Skovlund, men også årlige ture med gode venner til Korfu 

i Grækenland. To dage afsted på autobanen mod alperne 
og via Venedig til de græske øer. En enkelt gang nonstop 
fra Skovlund til Venedig på 15 timer.
- Jeg har været i Grækenland på motorcykel ni gange. Altid 
det samme sted, fordi min kone havde venner på Korfu. 

Der kommer en særlig varme i stemmen, når Flemming 
Meyer fortæller om sin første tur, der forgik på en off- 
roader, en såkaldt XT, sammen med et par venner.  
Meyers kone tog toget ned, men blev fristet til at køre med 
bagpå hjem, hvilket viste sig at være en hård tur, så fruen 
erklærede, at det ville ikke ske igen. Meyer vil også helst 
sidde forrest.
- At køre motorcykel på Korfu har jeg altid elsket. Der 
er ikke langt fra stranden og op i bjergene. Og du kører 
anderledes der end her. Blot i korte bukser og t-shirt. Ved 
den varme kan man slet ikke holde ud at have alt det tøj på, 
vi har her. Men det er ganske specielt, og det er det også her 
i landet, siger Flemming Meyer 
- Og når folk spørger, hvorfor jeg kører motorcykel, og hvad 
der er ved det, så er det heller ikke nemt at svare.
Jeg har lagt mærke til, at når jeg kører bil, så arbejder 
hovedet hele tiden. Jeg begynder at spekulere over mine 
kommende taler, om det der skal skrives. Men når jeg kører 
motorcykel, så tænker jeg ikke. 

TANKER PÅ LIVETS REJSE

FLEMMING STENTOFT: ”AT KØRE PÅ MOTORCYKEL, 
ER EN HEL ANDEN MÅDE AT SLAPPE AF PÅ.” 

Tekst og foto: Flemming Stentoft
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Sådan har Deres udsendte og herværende skribent det 
også. Det eneste, man tænker på, er vejen og sidevejene 
ikke mindst. Kommer der nu en bil eller en cyklist, der 
ikke har set mig på motorcyklen?
Flemming Meyer går en tur rundt om sin BMW.
- Den friske luft og lugten af en nyslået mark. Man ser noget 
andet og måske meget mere end hvis man kører i bil. Det er 
en hel anden måde at slappe af på.
På vejen mellem Skovlund og Vadehavet er vi holdt ind 
til siden i Soholm. Flemming Meyer vil vise mig nogle 
sten i vejsiden og et skilt med overskriften Wegsteine von 
Soholm. På skiltet står der, at stenene er der for at fortælle, 
at her kan man vade over Soholm å. Det var før, der kom 
en bro i 1650. Det var også her, at Hærvejen fra Tønder til 
Husum gik. 

Den politiske rejse
- Jeg er opvokset i Skovlund, har boet på Valsbølmark, det 
var fire kilometer fra Skovlund og senere i Hanved Busk, det 
var syv kilometer længere og så tilbage til Skovlund, det er 
ikke så langt.
Mågerne er stadig i baggrunden, og man kan tydeligt 
se, at Flemming Meyer slapper af. Den politiske rejse, i 
begyndelsen i faderens Karl Otto Meyers fodspor, var ikke 
med den klare overbevisning om en plads i Landdagen, 

men med et ønske om engagement og at give noget tilbage 
af det man har fået. 
- Når man er opvokset i et hjem, hvor politiske spørgsmål og 
i særdeleshed sociale spørgsmål altid stod på dagsordenen, 
bliver man præget. Fars grundlæggende holdning var, at 
når folk beder om hjælp, så skal man hjælpe dem. En meget 
social holdning. Jeg mener, at jeg har fået en privilegeret 
opvækst. Mine søskende og jeg har aldrig oplevet at 
være i krig. Vi har altid haft tag over hovedet, vi er altid 
blevet mætte, og så er vi opvokset i et demokrati, med 
ytringsfrihed. Bestemt at foretrække for, hvad der er andre 
steder. Og så kan jeg med god samvittighed sige, at jeg har 
verdens bedste forældre. Og det burde jo helst ethvert barn 
kunne sige, selvom jeg godt ved, at ikke alle børn kan sige 
det. Men jeg ved, at jeg har haft verdens bedste barndom. 
Og når man er privilegeret på den måde, så føler man også, 
at man skal give noget tilbage. At man skal engagere sig. 
Både på det sociale område og for mit vedkommende blev 
det også politisk.

Flemming Meyer kan se tilbage på en politisk karriere, 
der begyndte som distriktsformand i Valsbøl og sluttede 
med hvervet som landsformand for SSW og elleve år i 
Landdagen.   
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Fremtidens rejse
- Vi kan jo se, at det er lykkedes for SSW at forny sig og 
tiltrække unge både på forbundsdagsniveau og i Landdagen. 
Det er straks mere besværligt på kommunal plan. Men vi 
håber, at få unge engageret her også. Hele landsstyrelsen er 
blevet forynget. Det er lykkedes at gøre de unge engageret. 
Men at få de unge engageret på det kommunale plan kræver 
fuld fokus. Det er ikke kun et problem for SSW, også de 
andre store partier har vanskeligt ved at rekruttere unge til 
kommunalråd. Og det er forståeligt, at det er svært at skaffe 
interesserede i de små kommuner, hvor der heller ikke rigtig 
er nogle penge at rutte med.

Flemming Meyer ser tilbage på de to overståede valg til 
forbundsdag og landdag, hvor han ikke stillede op. Ser 
udover Vadehavet og lader mågerne snakke.
- Hele valgkampsituationen, både til forbundsdagsvalget 
og landdagsvalget, viser, at de unge kan. Det bekræfter 
mig i, at de unge skal have nogle positive oplevelser. Og jeg 
kan se, at alle dem, der engang har været medarbejdere 
i landdagsgruppen, fortsætter engageret i mindretallets 
mange organisationer.
I forbundsdagen har Stefan Seidler mange unge i sin stab. 
At være den, der står tilbage på banegården, når det 
politiske SSW-tog kører afsted, er ikke altid lige let.
- Når du er vant til, at reportere ringede hvert andet øjeblik 
og skulle have en kommentar, og nu er der så ingen, der 
interesserer sig for min kommentar mere. Det er i hvert 
fald en omstilling, men jeg kan jo tage det med ro, fordi jeg 
synes, der er fantastisk gode afløsere.

Livets rejse
- Jeg synes, livet har været fantastisk. Der har selvfølgelig 
været nogle ting, man gerne ville have været foruden. 
Skilsmisse er jo aldrig sjovt og jeg fik også en psykisk nedtur, 
men måtte erkende, at livet går videre, og at det endda kan 
blive bedre.

Der bliver lidt stille på bænken, hvor vi sidder. Mågerne 
lægger vi slet ikke mærke til, og vi taler om en hel anden 
form for skilsmisse. Sidste år døde Flemming Meyers 
anden kone af kræft.
- Ved den første skilsmisse var situationen en hel anden og 
jeg var i en alder, hvor man ved, at der kommer nye ting. 
Nu er jeg i en alder, hvor det allerede er livets efterår. Og 
noget sværere at vænne sig til nye ting. Jeg synes måske, mit 
hus er lidt for stort, og jeg føler mig lidt ensom. Jeg kunne 
sikkert sagtens sælge det, men hvor skal jeg så hen. Tanken 
om at skulle flytte væk fra Skovlund huer mig ikke. 

Flemming Meyer ser eftertænksomt ud over Vadehavet og 
konkluderer, at livet også har været herligt, med mange 
udfordringer. 
- Man har da sat sit præg på forskellige ting og været med 
til at bevirke noget. Det er da en dejlig ting. Og det er 
stadigvæk sådan, at jeg rundt omkring bliver genkendt. Og 
ikke bare i Skovlund, men i hele Sydslesvig er der folk, der 
hilser på.
Sådan bliver det nok ikke ved, slutter Flemming Meyer, og 
synes det er helt fint, hvis det bliver lidt mindre på den 
front. 

Flemming Meyer
Flemming Meyer , født i 1951 i Sønderborg, far til fire børn, har 12 børnebørn. Formand for det dansk-frisiske 
mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) fra 2005 til oktober 2021. Tidligere medlem af Landdagen  
i Kiel, Slesvig-Holsten, uddannet matematiklærer, dansk og politisk ”Bildung” /uddannelse.  
Er uddannet på universitet i Flensborg og har undervist på danske skoler i 35 år. Begyndte i Humptrup.  
Søn af tidligere formand og landdagsmedlem for SSW, Karl Otto Meyer.
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Retur til Skovlund
Vi rejser os fra bænken. Konstaterer, at tiden er løbet fra os. Planen 
var at køre til Bredsted og drikke en kop kaffe inden hjemturen. Men 
turen tilbage til Skovlund blev ikke helt som planlagt. Der skulle 
lige laves en selfie med os begge på motorcyklerne på havnen. Og 
siden gjorde vi holdt ved nogle vindmøller, som landskabet er meget 
præget af. Et stop, der kom til at vare en time, Flemming Meyers 
BMW strejkede, og med hjælp fra ADAC kom den til Nibøl, hvorfra 
turen fortsatte på min Yamaha, og Flemming Meyer måtte sætte sig 
på bagsædet i den tiltagende eftermiddagstrafik. En enkelt ældre 
herre på cykel valgte heldigvis at stoppe på det rigtige tidspunkt på 
sin rejse tværs over vejen og vi kunne nå helt til Skovlund endnu en 
motorcykel-oplevelse rigere.  
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Han har det bedst, når han kan være i sin have. Søren Ryge 
kommer ud af det gule stuehus og ned ad trætrappen, der 
strækker sig langs hele husgavlen, så der bliver plads til 
krukker med pelargonier. Dagens haveinspektion bliver 
samtidig en rundvisning, hvor Søren fortæller om de første 
haveudsendelser.
Midt på havegangen stopper han og begynder at fortælle 
om bedet med pæoner. Ganske som mange kender ham 
fra de utallige direkte haveprogrammer. Det begyndte 
egentlig med, at han skrev til Aarhus Stiftstidende. Fortalte 
om sin parcelhushave i Aarhus. Så blev han opfordret til at 
lave nogle programmer til fjernsynet. De blev optaget på 
forhånd, men efter næsten samme princip som de senere 
direkte programmer.
Vores havevandring bringer os ned i den anden ende af 
haven, hvor vi sætter os på en bænk. 
Vi har i udgangspunktet aftalt, at dette interview skal 
handle om Sørens rejse fra Sydslesvig til en have i 
Østjylland, og gerne noget om julen i Agtrup Skole, hvor 
Sørens far kom til som skoleleder i 1946.

Vi sidder lidt på bænken og nyder stilheden og den 
kølige formiddag først i juni. Jeg ved, at man skal lade 
Søren fortælle og så blot holde ørene stive. Jeg sætter en 
mikrofon på Sørens skjorte og forbinder den med en lille 
sort æske, der de næste par timer kan optage al vores snak. 
Så går vi ned ad en tredje havegang til en låge ud mod 
markerne. Her vil Søren gerne have, at jeg laver et billede. 

På vej tilbage mod huset, må Søren lige have dagens aviser 
med fra postkassen. Det regner let, så det er lunt at komme 
ind i kontoret med de mange grønne planter. Søren får 
tændt piben, efter høfligt at have spurgt om det generer 
mig.

Rejsen del 1 – Barndom og drømme
- Jeg er vokset op i Sydslesvig og boede min lykkeligste 
barndom dernede. Men jeg har aldrig været i tvivl om, 
at når jeg skulle have uddannelse, så var det Danmark. 
Jeg har aldrig tænkt på, at jeg ville være lærer eller præst 
eller blive dernede og fortsætte i min fars spor – han 
arbejdede jo ikke dernede, han virkede. Og han holdt fast 
ved det danske, som en præst holder fast ved Gud. Det var 
grundlaget for det hele. Han troede fuldt og fast på sin sag. 
Han troede jo ikke, at Sydslesvig kom tilbage til Danmark, 
men han troede på, at man kunne holde fast i Sydslesvig. 
Og det viser sig jo at virke. Hvis han levede i dag, ville han 
have jublet over det sidste valg, med fire danske mandater 
i Landdagen.
Søren ser over mod vindueskarmen. Her står en lille opsats 
med fem flag: Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island.
- Flagopsatsen dér stod på fars kontor. Det var en naturlig 
ting at være optaget af det nordiske.
Så er han jo født der i 1914, i den heldige periode, hvor 
især bondestanden fandt ud af, at de kunne godt blive lidt 
klogere. Derfor søgte de højskolerne. Jeg tror tre ud af 
fire unge mænd på gårdene, der havde været ude at tjene 
og havde gjort alt det sædvanlige, så også lige skulle på 
højskole.
Det var skelsættende for min far, først på Askov – det var 
en åbenbaring for ham, og så kom han på Rønshoved – vi 
børn hørte ham tale om Haarder. Det var i trediverne far 
kom på Rønshoved. Og derfra tog de på mange udflugter 
syd for grænsen. Og mødte de danske i Sydslesvig. Han 
besluttede sig til at være lærer og være med i det hele i 
Sydslesvig. Han brugte hele fem år under krigen til at læse 
på Silkeborg seminarium. Da han var færdig, var han også 
blevet gift, og lille Søren var født. Og så fik han embede i 
Agtrup. Hvor der ikke var nogen dansk skole, men efter 

Adventsrejsen
Søren Ryge – om at vente på jul

Tekst og foto: Flemming Stentoft
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krigen eksploderer den danske interesse i Sydslesvig.
Jeg gik i skole hos ham i ni år. Så var jeg 15 år og 
konfirmeret, og så rejser man hjemmefra og kommer ud 
at tjene på en bondegård. Ikke at vores far ville bestemme, 
hvad vi skulle være eller uddanne os til. Det måtte vi 
helt selv bestemme. Men efter konfirmationen skulle vi 
ud at tjene på en bondegård. Ja, det var godt nok onkel 
Ejnar. Men det var en bondegård. Helt ovre ved Køge. 
Når så man havde været der, skulle man også lige på 
ungdomsskole - far havde jo også været på ungdomsskole, 
i Jebjerg oppe i Salling. Det snakkede han tit om, det havde 
været fantastik for ham. Jeg havde jo ikke nogen eksamen, 
så som 15-årig at komme på ungdomsskole.
Søren sukker begejstret. Tænder ild i piben og ser direkte 
på mig.
- Vojens Ungdomsskole i et halvt år. Herefter ud at tjene 
igen – og så tog jeg sagen i egen hånd. Jeg havde det godt 
med det, kunne malke køer og alt det andet, man skal som 
bonde. Jo, jeg ville være landmand, jeg syntes bondelivet 
var fantastisk. Men så sagde min mor, at det jo krævede 
en gård og jeg havde ingen penge eller nogen arv i udsigt. 
Så fik hun listet mig lige så stille i retning af, at blive 
landbrugskonsulent i stedet, at nu var det nok bedre, at jeg 
fik lidt mere uddannelse. 

Rejsen del 2 - Studie
Jeg kom selvfølgelig også på Askov Højskole, ligesom far 
havde været, og derfor en skole der blev talt meget om 
derhjemme, ja måske nærmest gjort til et helligt sted. 
Sådan gik det, jeg blev interesseret i litteratur, jeg havde 
Højlund som lærer. Jeg troede egentlig bare, at jeg ville 
være lærer, ganske almindelig lærer, ligesom far. Det 
kunne jeg så blive i Tønder eller Haderslev. 
Det hører med til de vigtige punkter i mit liv. Vi var 320 
elever dengang. Askov Højskoles storhedstid med lærere 
som Ebbe Reich, Niels Højlund og Prenter. 
Højlund havde dansktimer – seks timer om ugen. Han 
var blændende, vi elskede ham. Den sidste aften var vi alle 
inviteret til vores dansklærer og havde en hyggelig aften. 
Da vi skulle gå, tog han lige runden med, hvad skal I nu 
bagefter, og det havde jeg helt styr på. Jeg var meldt ind på 
Haderslev Seminarium. Jeg havde været oppe at snakke 
med dem. Fundet værelse og det hele. Da jeg fortalte det 
til Højlund, stak han fingeren ind på min skulder og sagde: 
Søren – det gør du ikke. Og til Søren Ryges forbavselse: 
Det skal du ikke, du skal tage til Aarhus og læse dansk. Det 
tror jeg du vil blive glad for. Og hvis ikke du bliver det, kan 
du tage på seminarium bagefter. Det omvendte sker aldrig, 
sagde han!
Så endte jeg i Aarhus, og hvis ikke jeg var gået på univer-
sitetet, så havde jeg aldrig mødt Danmarks Radio.

Rejsen del 3 – Adventstiden
Vores far var den helt store legechef – han legede med 
børnene i frikvarteret. Han var ikke gårdvagt.
Og når børnene var kede af det, så gik de hen og holdt 
ham i hånden.

Han legede og læste højt for os hver eneste aften. Når vi 
havde fået nattøj på, og børstet tænder mødte vi alle i 
kontoret, hvor han læste højt – en halv time, en hel time.
Det var alt muligt han læste højt. Det var altmuligt om 
de gamle guder, fx alle Bjørnsons Bondefortællinger 
(Bjørnstjerne Bjørnson, norsk forfatter 1838 – 1910), Jeppe 
Aakjær og nogle eventyr.

Søren vifter med et sort/hvidt foto, hvor alle børnene 
sidder i nattøj, sammen med deres mor.
- Jeg er ti år på det billede, og det var hver aften hele 
året, at han læste. Men når vi kom til den 1. december, så 
forandredes alting.
Og i anledningen af, at du skulle komme, har jeg gået og 
tænkt på, at i den der skide december måned, med de 
ganske få midler, der var til rådighed, formåede far og mor 
at opbygge en stemning med en sådan glæden sig til jul, 
som jeg ikke har mødt hverken før eller siden i familien. Vi 
glædede os helt vildt.   

Det begyndte første søndag i advent. Vi gik, som alle 
byens børn, om til købmand Lorentzen, for at se på 
juleudstillingen. Den var der hvert år. Det hele var lavet 
om til et landskab, hvor der kørte et Märklin tog rundt. Og 
det kørte og kørte. Det stod vi og så på i lang tid.
Og så var der det år, jeg har nok været tolv, hvor Lorentzen 
satte lyskæder op på tagrygningen og ned ad gavlen. 
De var mit livs første lyskæde. Den kunne ses over hele 
byen. Det var fantastisk. Det og så adventskransen, den 
lavede vi fredag før første søndag i advent. Det gjorde 
vi i skoletiden, to timer var afsat til det. Der kom en 
bondemand med gran, og så sad vi der og flettede tre 
kranse. En til den lille klasse, en til den store og en til 
læreren. Den sidste fredag kom farvekridtet til tavlen 
frem. Så fik vi lov at tegne en granguirlande med 24 lys, 
så vi hele december kunne tænde et lys. Alle klassens tyve 
elever var med til at tegne og male. Hver dag blev der 
sunget to sange og bedt Fadervor.

Rejsen del 4 - Juleaften
Det er en rejse hen imod den 24. Nu er det den 24., det er i 
aften det sker. Jeg har skrevet om det mange gange, derfor 
står det så tydeligt i erindringen. Det er en frygtelig lang 

24



dag, inden man kommer til aften, for børn i hvert fald. Nu 
er jeg otte, nu er jeg tolv år. Jeg ved, at det var en lang dag. 
At vi blev vasket og fik det pæne tøj på allerede midt på 
dagen. Og så måtte vi ikke gå ud og lege – man måtte ikke 
blive beskidt.
Så vi sad formodentlig og kiggede i bøger og hæfter og 
Anders And, og hvad der nu var. 
Men ved firetiden om eftermiddagen, når det var ved at 
blive mørkt, så kørte vi i Folkevognen til Læk. For der 
var juleaftens gudstjeneste i skolen i Læk. Mor skulle 
ikke med – hun skulle jo stege anden. Så det var far og 
fire børn. Vi syntes om at komme til julegudstjeneste, for 
der stod et juletræ med lys i. Folk var glade og de sagde 
glædelig jul, og vi kendte dem jo alle sammen deroppe. 
Den første salme var, Det kimer nu til julefest, og selvom 
vi på det tidspunkt havde sunget alle julesalmerne ved 
adventskransen alle dagene op til jul, havde vi ikke sunget 
den. Og derfor har den salme en hel særlig betydning – det 
er ligesom at tænde juletræet. Når den var sunget, så er vi 
meget tæt på mål. Uh altså.
Søren tøver og man kan se, at han rejser ned ad 
erindringens lange sti. 
Og da kom vi hjem, der omkring fem, halv seks, så det 
i første omgang mørkt ud, men da vi kom ind, så vi det 
tændte stearinlys i skolegangen og længere inde i vores 
del af huset, havde mor tændt lys i hvert eneste vindue, og 
(Søren hvisker) der duftede af and. Og, det er næsten det 
vigtigste, det gjorde der altså kun den ene gang om året. Så 
med stearinlysene og andeduften var det helt oppe. Det var 
julestemning. Nu, nu, nu…   
Søren Ryge kan sidde her ved sit skrivebord først på 
sommeren, med alt det grønne omkring sig og beskrive 
julen så intenst, så man nemt kan være med og selv bliver 
grebet af det. Og jeg kan lugte anden.

Hvor går rejsen hen nu?
Jeg skal for det første ikke herfra, før jeg bliver pisket til 
det. Jeg har ingen planer, drømme eller ønsker, ikke andet 
end at blive her så længe som overhovedet muligt.
Jeg er så fortrolig med det her sted, med haven, hver 

 
lugt, jeg elsker det hele. Jeg kan ikke sige mere om det, 
men når jeg er væk og skal sove et andet sted og alting 
er anderledes, og puden, når jeg skal lægge mig – nej, så 
tænker jeg, bare jeg var hjemme.

Jeg sidder ikke i en stol herinde og læser. Nej, jeg går ud, 
med mindre det pisseregner.
Jeg går ikke ud i haven, fordi nu skal jeg, fordi det er en 
pligt. Nej, jeg nyder det!

Jeg har et liv her og det er knyttet til det sted hvor jeg bor.
Jeg er i den her sidste fase i mit liv, om tre år fylder jeg firs, 
og så er jeg gammel, rigtig gammel.

Nu er jeg kun ældre. Firs. Så er man gammel. Jeg føler 
mig ikke rigtig gammel endnu, men jeg har lært at sove 
længere om morgenen, jeg kan godt være ude otte timer 
på en hel dag.

Og så tænker jeg om aftenen, hvad har jeg lavet i dag: 
ikke en skid. Jeg er blevet god til at nulre rundt og sætte 
mig på en bænk, eller lige gå med hunden en tur hen ad 
markvejen til naboen. Og se til en muldvarp et fjerde sted. 
Det er jeg blevet bedre til – at lave ingenting.

Søren Ryge Petersen

Dansk tv-vært, forfatter og journalist. 
Uddannet i dansk fra Aarhus Universitet 
og selvlært havemand.
Kendt fra DR - tv-programmer som ’Søren 
Ryge Direkte’, hvor han i 28 år, indtil 
2020 har sendt direkte fra sin have på 
Djursland. 

Nuværende haveskribent på Kristeligt 
Dagblad. 
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- bagside af Til og fra kort...

Glæden ved at give…
Marianne Damgaard, Ørre 

Glæden ved at give er stor, det tror jeg, vi er mange som 
kan nikke genkendende til, men nu er det rent faktisk 
også videnskabeligt bevist. For os, som kender den glæde, 
betyder det ikke så meget, om det er bevist eller ej, vi 
fortsætter med at give uanset hvad.

Her i juletiden bliver det meget tydeligt, at trangen til at 
give bliver større og måske gøre lidt ekstra ud af gaverne. 
Det kunne være nogle særlige til og fra kort, som kan 
give det lille ekstra til gaven, som får smilet frem på både 
dig som giver og på modtageren. Til og fra kortene, som 
du finder her i hæftet, er lige til at klippe ud og bruge 
til dine gaver i år. På de største af dem er der lidt ekstra 
plads, så du har mulighed for at skrive en lille hilsen til 
modtageren.

Motiverne på til og fra kortene er fotografier af hhv. 
en frønnet mur med maling, som i årenes løb er blevet 
lidt træt og afskallet, og en rude med de smukkeste 
frostkrystaller. Hjerterne med det rustikke look 
symboliserer for mig, at hjertet og kærligheden består, 
selvom det er blevet lidt ældre og vejrbidt. Cirklerne 
med vintermotivet af de smukkeste og mest forunderlige 
frostkrystaller lyser op og spreder glæde i den mørkere del 
af året.

Du kan også bruge både hjerter og cirkler som skabeloner 
til at tegne over på dine egne motiver eller farvet/mønstret 
karton eller kraftigt papir, og dermed skabe helt andre 
udtryk og stemninger.

Rigtig god fornøjelse med at give og glædelig jul til jer alle
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- bagside af Til og fra kort...
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Selfie
Flemming Stentoft, Lyksborg

I dag var vandet i fjorden 21 grader. Dejligt med et morgenbad. Vi har kun 750 
m til Flensborg Fjord og det er blevet en vane at cykle ned og bade hver morgen. 
Minimum tre morgner hver uge. I januar var det ikke under fem grader. Tolv 
svømmetag ud, og hurtigt ind igen. Kroppen får et kick, og dagen er godt begyndt.

Det er godt at bo her i byen, meget tæt til naturen. Jeg får med mellemrum besøg af 
vores teenage-nevø, der godt kan lide at udfordre mig i naturen. Så vi tager nogle 
lange ture på racercyklerne. 

Ny rejse
Jeg kom til Lyksborg sammen med min kone, Birgitte Thun, i den lukkede 
Coronatid. Kæmpe flyttelæs på den sidste dag i februar. I øvrigt en solbeskinnet 
dag og med ivrige flyttemænd, der frejdigt havde passeret grænsen i den tidlige 
morgen. Den næste tid gik med at pakke ud, bygge reoler og sætte på plads i den 
rummelige præstebolig eller ”Præstegården”, som der står på skiltet over garagen. 
Der blev ikke levnet meget tid til at tænke på, at jeg med flytningen også lod livet 
begynde på en helt ny rejse. Efter mere end 45 år på det danske arbejdsmarked som lærer og tv-journalist, 
skulle rejsen fortsætte som pensionist. Dog ikke i ”Ruhestand”, men som aktiv præsteægtefælle med de job, frivillige 
såvel som lønnede, det ville give.

Jeg har, sammen med min kone Birgitte, besøgt de Danske Årsmøder i Sydslesvig mange gange, og ofte er turen gået 
omkring Lyksborg, så det er ikke helt ukendt land for os. Lige inden, og mens forberedelserne til flytning fra Viborg i 
Jyllands midte, havde jeg travlt med at færdiggøre de sidste tv-gudstjenester til Danmarks Radio. Gudstjenester uden 
menighed, for sådan var det i coronatiden. Optaget i Viborg i begyndelsen af februar på to hverdage med de store 
teknikvogne bemandet med tolv teknikere. Et system, jeg havde rejst rundt i Danmark med siden september 2015. Små 
kirker på landet, salmesang og orgelspil. Store kirker i byen, som Københavns domkirke, hvor vi optog gudstjeneste til 
udsendelse nytårsaften ved årsskiftet 2020 – 21.

Rejsen med sygdom
Det var en spændende rejse, hvor jeg som tilrettelægger havde det fulde ansvar for produktionen, fra den første 
planlægning til den blev klar til udsendelse. En gudstjeneste klar til udsendelse hver søndag. Først på DRK, siden DR2 
og fra 2020 på DR1 søndag formiddag kl. 10. Fem et halvt år med rejser mellem Viborg, Århus, København og de mange 
kirker rundt i landet. Det fordrede god planlægning også at få tid til den årlige skitur til Norge og ophold i sommerhuset. 
I 2017 viste det sig, at den begyndende hæmning af bevægelser skyldtes Parkinson. En effektiv medicinering og et højt 
aktivitetsniveau har indtil videre holdt sygdommen i ro. I sommeren 2017 kunne jeg med hjælp fra gode kollegaer 
gennemføre det planlagte interview med H. M. Dronningen om tro og kirke-liv, der blev udsendt i oktober 2017 under 
navnet Dronningens røde tråd. Programmet tog udgangspunkt i et af Dronningen broderet antependie/alterforhæng til 
slotskirken i Wittenberg. 

Jeg er født og opvokset i Randers, har læst på Ranum Seminarium og undervist på forskellige folkeskoler fra 1976 til 
1996. Stoppede som tjenestemandsansat overlærer for at udvikle en informationstjeneste for folkekirken i Aarhus. Fra 
2006 ansat som projektmedarbejder ved tv2 regionernes station, TVMIDTVEST i Holstebro, med ansvar for seerklub 
og opbygning af særlige besøgsaktiviteter på TVMIDTVEST indtil september 2015, hvor en fastansættelse som 
tilrettelægger på DR holdt mig travlt beskæftiget.

Travlheden har lagt sig, om end de mange opgaver menigheden, samt et engagement i både SSF og SSW, fylder godt. Vi 
føler os godt taget imod her i Lyksborg og i det danske mindretal i øvrigt. Der er god brug for de erfaringer, jeg kommer 
med og jeg er glad for at kunne bruge dem. Vi glæder os hver dag over vores dejlige omgangskreds og ser med stor 
forventning frem til færdiggørelse af renovering af Lyksborg Danske Kirke, hvor vi forhåbentlig kan fejre jul for anden 
gang og helst uden pandemi-restriktioner.
Men inden vi når til det, skal jeg lige runde 70 år. 

Glædelig Jul
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Du har brug for:
• Stearinrester
• Stearinpigment (Wachsfarben in Pastillenform),
• Træpinde
• Et højt glas (f.eks. et marmeladeglas)
• En lille gryde
• Sten
• Hvide stearinlys
• Lyspen (Kerzenpen) i rød og sort

Hvis du over et stykke tid samler dine stearinrester, har 
du hurtigt fyldt et lille marmeladeglas. Det er selvfølgelig 
nemmest, hvis dine rester allerede er røde. Hvis de ikke er, 
tilsætter du stearinpigment, der kan købes i en hobby-
forretning.

1. Saml dine voksrester i et marmeladeglas, som du 
stiller i en lille gryde med vand. For at sikre at glasset 
ikke vælter, er det en god ide at lægge nogle sten 
omkring glasset. 
 
Skru kun lidt op for varmen på din kogeplade og lad 
gryden og dens indhold langsomt blive varme. 

Når stearinen smelter, fjerner du vægerne ved hjælp 
af træpindene og tilsætter din pigmentfarve. 

2. Dyp nu et lys ad gangen ned i den varme og røde 
stearin. Hold lyset lidt på skrå, så du får den rigtige 
bue på huen. Lad lyset dryppe af over gryden, før du 
stiller det til tørre i et krus. 

3. Hvis du gerne vil have en mere intensiv farve, dypper 
du lyset igen. Men pas på, at det kun bliver et kort 
dyp, ellers glider det første lag af igen. 

4. Når du er tilfreds med resultatet og ”huen” er helt 
tør, maler du øjne og mund. Det er nemmest med en 
lyspen, der kan købes. 

5. For bedre at kunne styre farven har jeg lavet nogle 
klatter på et stykke papir og dyppet pennen heri. 
Børn kan også fint bruge deres fingerspidser til at lave 
øjne og mund. Det bliver nogle søde nisser. 

Nisselys

4

1

5

2 3

Nisser kan man aldrig få nok af
Siine Hoop

Disse nisselys er hurtige at lave og kan med lidt hjælp også fremstilles sammen med mindre børn.
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Tiden 1864 -1920
Sønderjylland har, som mange andre grænseområder, en 
dramatisk historie og har gennem tiderne været udsat 
for politiske overgreb. Det har præget sønderjyderne og 
delt dem følelsesmæssigt i flere lejre. Mange familier i 
landsdelen har været ramt af krigene og oplevet afsavn, og 
eventuelle forskellige nationale sindelag i familierne har 
ofte været årsag til uforsonlige stridigheder. 

Tiden 1864 -1920 var en bitter kamp for danskheden 
i Sønderjylland. Efter De Slesvigske Krige i 1864 blev 
Sønderjylland sammen med Sydslesvig og Holsten i 1867 
en provins i Preussen, og i 1871 blev egnen indlemmet i 
Det Tyske Kejserrige. 
Til formålet med at administrere Sønderjylland 
(Nordslesvig) indsattes tyske embedsmænd, og det tyske 
sprog blev efterhånden obligatorisk. Det blev forbudt 
at tale dansk og at mødes i større danske forsamlinger. 

Ved overtrædelse af reglerne kunne man risikere at blive 
retsforfulgt.

Forsamlingshusenes betydning
For at værne om danskheden oprettedes 
forsamlingshusene, og her kunne de dansksindede 
sønderjyder mødes til bl.a. foredrag og sang. Til disse 
møder var tyske gendarmer til stede for at håndhæve de 
tyske forsamlings-regler, og det skete ofte, at møderne 
blev forhindrede, selv om kravet om at meddele 
myndighederne om mødet senest 3 dage i forvejen blev 
overholdt.

Forsamlingshusene havde ingen spiritusbevilling, og der 
var ingen gode køkkenfaciliteter, hvilket bevirkede, at 
kreative husmødre bagte kager til møderne. Der opstod 
efterhånden en kappestrid om, hvem der bagte den bedste 
kage, og på den måde opstod det kendte sønderjyske 
kaffebord. 

Sønderjysk Kaffebord
- det 3. Sakramente

Historien bag det sønderjyske kaffebords oprindelse 
 

Birthe Merete Jessen, forfatter
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For at foredraget kunne forløbe uden alt for megen 
uro, blev kagefadene sendt rundt i lind strøm inden 
foredraget, så hver deltager efterhånden sad med en fyldt 
kagetallerken med mange slags kager. Det forlyder, at Den 
Kongelige Porcelainsfabrik på et tidspunkt fik anmodning 
om at producere større kagetallerkener for at kunne 
tilfredsstille de sønderjyske kunder!

Ifølge tidl. museumsinspektør fra Sønderborg Slot, Inger 
Adriansen, har Biskopen fra Ribe i 1920’erne udtalt, at 
sønderjyderne havde ikke to, men tre sakramenter: dåb, 
nadver og det sønderjyske kaffebord! Det siger ikke så lidt 
om kaffebordets betydning!

Fælles sang - fælles ånd
Der blev flittigt sunget under møderne i disse 
forsamlingshuse. Den blaa Sangbog var Sønderjyllands 
sangbog, og første udgave blev trykt i 1867 og udkom 
i 20 oplag. Sangbogen blev benyttet helt frem til 
1946, hvorefter den blev afløst af den nuværende 
Højskolesangbog. 
Den blaa Sangbogs tekster blev nøje gransket af de tyske 
myndigheder. 
Nogle af sangene blev af Landsretten i Flensborg fundet 
“provokerende og ophidsende” og burde i henhold til 
Politi-forordningen ikke udbredes i Slesvig.
Der blev derfor advaret imod at synge 20 sange, og andre 
4 fædrelandssange blev direkte forbudt og ikke trykt i 
bogens 1912-udgave. 
Sangbogen blev derfor udgivet med blanke sider, hvor 
de forbudte sange skulle have stået, men dog måtte titlen 
nævnes. Der blev i bogen henstillet om ikke at synge de 
forbudte sange, af fare for at fremkalde konflikter overfor 
myndigheder. 
De 4 forbudte sange lærte man blot udenad - eller man 
tilføjede sangene med håndskrift.

Men der gik ingen skår af glæden i fællesskabet om det 
danske sprog ved disse forsamlinger. Der blev lyttet til 
foredragene, der blev sunget - og der blev spist i overflod 
af de hjemmebagte kager!

At nøde sine gæster
Det var dog ikke kun i forsamlingshusene, hvor der blev 
gået til kagefadene.
Allerede i tiden efter 1850 begyndte man i de private hjem 
at invitere til kaffeborde. Disse sammenkomster blev et 
naturligt samlingssted for familie og venner. Det var dog 
især på landet, hvor udvalget af de hjemmebagte kager var 
størst.
En god værtinde skulle nøde sine gæster. Og hun skulle 
helst bage så rigeligt med kager, at der var mindst en 
lagkage til overs. Dette var tegn på en dygtig husmoder.
Selv den dag i dag kan man høre gæster sige: “Æ fest var 
god - men æ nø’en var skidt”. Hvilken betød, at værtinden 
ikke havde nødet sine gæster tilstrækkelig ihærdigt.

Her dukker uvægerligt Siegfried Lenz’s novelle 
“Jütländische Kaffeetafeln” og hans kvaler omkring 
kaffebordet op i erindringen. Man får næsten ondt af 
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fforfatteren, når man læser, hvor mange kager, han blev 
budt. 

Jeg har i øvrigt haft den fornøjelse at overvære forfatterens 
udnævnelse som æresmedlem i Sønderjysk Bager- og 
Konditorlaug. Begivenheden fandt sted ved en ceremoni 
på Det tyske Centralbibliotek i Aabenraa i 2009. 
På et tidspunkt blev Siegfried Lenz i en tysk TV-udsen-
delse spurgt, hvilken pris han ønskede sig - ud over de 
andre priser, han havde modtaget. 
Spørgsmålet lød: Var det Nobels Litteraturpris? 
Svaret var: Nej - forfatteren udtalte i spøg, at han helst 
ville være æresmedlem af et dansk konditorlaug. 
Interviewet blev tilfældigvis set af daværende 
biblioteksleder Nis-Edwin List-Petersen, der ikke var sen 
til at kontakte formanden for det sønderjyske bager- og 
konditorlaug. På den måde blev Siegfried Lenz’s ønske 
opfyldt. Det var dejlig eftermiddag i selskab med den 
beskedne forfatter.

Krigens indflydelse på kaffebordet
Der blev drukket kaffe ved de sønderjyske 
sammenkomster! For at kunne spise alle disse kager, 
krævedes en del flydende kost. Gildet havde ikke været 
godt, hvis man ikke havde drukket “æ kråkop” - blev 
nødet med en ekstra kop. Til sidst drak man “æ gevaltkop” 
- den 6. kop kaffe. 
Min mands farmor plejede at sige: “Ich trinke nicht viel 
Kaffee, aber die ersten sieben Tassen sollen heiß sein”.

Under 1. Verdenskrig fra 1914 til 1918 stagnerede 
sammenkomsterne ved det overdådige kaffebord. Der 
indførtes kontrol med produktion af fødevarer, og kun en 
lille del måtte anvendes til eget forbrug.
Det var trange kår, og man følte derfor ikke behov for 
større selskabelighed. Husmoderens opfindsomhed ved 
særlige sammenkomster blev udfordret. Man spiste 
kålrabikager og kager, der var sødet med sirup, som var 
fremstillet af roer.  Krigssnitter var tvebakker (kavringer) 
dyppet i mælk, stegt i fedt og serveret med hjemmelavet 
marmelade. Og der blev drukket erstatningskaffe 
bestående af grønne ærter og byg, som blev hårdt brændt 
og malet. Maltkaffe blev fremstillet af ren byg.

Rækkefølgen af kagerne
Efter Genforeningen i 1920 kunne man uden frygt atter 
samles omkring det sønderjyske kaffebord.

Det “fulde” sønderjyske kaffebord består af mindst 21 
forskellige kager - 7 af hver kategori.
Men på Højer-egnen er det skik, at der nogle steder 
serveres ikke mindre end 24 forskelligt bagværk. De anser 
21 kager som en “skrabet” udgave af det fulde kaffebord!

Rækkefølgen for kagerne var fast: 

1) De tørre
De første kager, der serveredes, var “stopkagerne”.
Det var gærbagværk, såsom Boller med tykt lag smør, 
skåret over og sat ovenpå hinanden med smørsiden opad. 
Derefter fulgte Kringle og helst også en Vandkringle, 
derefter forskellige former for skærekager, pladekager 
samt de tørre tærter. 

2) De bløde
“De bløde med fløde” var kager med flødeskum, 
heriblandt Katrineblommekage, Riskage, Kartoffeltærte, 
Stribetærte (æ Strieftorte - en barselskage) og rouladen 
Kongestammen (under tysk styre kaldt Bismarcks-eg). 
Især rugbrødslagkagen (Brødtorten) var eftertragtet og 
enhver husmoders hjørnesten udi bagekunsten. 
Den sidste “bløde” kage, der blev konsumeret, var 
Cremesnitten, også kaldt Napoleonskage.

3) De hårde
Til sidst blev småkagerne serveret. Det kunne bl.a. være 
Pleskner, Fedtebrød (småkage af kokosmel og med 
glasur), Gode Råd, som bages i specielle vaffeljern samt 
brune og hvide Fedtkager. Disse skal helst serveres på 
samme fad, og det anses for uhøfligt, hvis man kun 
tager den brune, der smager bedst! Den lækreste af alle 
småkager er Ingenting, bagt af mørdej med marengs på 
toppen. Den er skrøbelig og let. Ja, “en “ingenting” ka’ 
man saut ha’ til sidst”. 

Kagekultur og traditioner
Det sønderjyske kaffebord har en fascinerende kultur. 
Hver kage har sin egen historie, og jo mere man forsker i 
emnet, desto mere interessante bliver oplysningerne.
I dag arrangeres flere steder i Sønderjylland et stort 
kaffebord, og det er hver gang en succes for især 
turisterne. 

Det er dog ikke kun i Sønderjylland, at det mangfoldige 
kaffebord er udbredt. De lækre kager kendes også i dele af 
Slesvig-Holsten. 
I Angeln har man i øvrigt stadig en udbredt skik: “Die 
Pastorenprüfung”. Når en ny præst er indsat i sognet og 
bliver inviteret til kaffebord, må han - lige som de andre 
gæster - skære sit eget stykke af lagkagen. Den stakkels 
præst præsenteres for kagefadet, der ikke må sættes ned 
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på bordet, når der skæres et kagestykke, så alles øjne 
er derfor rettet mod gæsten for at se, om han mestrer 
balancekunsten. Man må håbe, at menigheden tager godt 
imod den nyankomne præst - selv om det kan knibe med 
at balancere med kagefadet samtidig med at skære det 
eftertragtede stykke lagkage!

Min egen erfaring om kaffebordet
De sønderjyske kager var for mig et forholdsvis ukendt 
begreb - trods min ærkesønderjyske afstamning. Hjemme 
hos os blev der ikke bagt mange forskellige kager, når der 
blev inviteret til kaffebord. Ude på landet blev traditionen 
med at bage mindst 7 forskellige kager holdt i hævd. Men 
i byerne var det dengang “fint” at købe kager hos bageren. 

Min interesse for de sønderjyske kager opstod 
ganske tilfældigt.
En tidligere klassekammerat, Karen Michelsen, nævnte 
på et tidspunkt, at hun sammen med en bekendt, Lene 
Freisig, havde planer om at udgive et hæfte med gamle 
bageopskrifter, samlet af Karens faster Anne-Helene 
Michelsen. Fasteren boede på en slægtsgård i Aabenraa 
sammen med sin søster Karen. De var begge ugifte og 
interesseret i at værne om familiens kulturelle traditioner. 
Nogle af de gamle mad- og bageopskrifter var før blevet 
udgivet i form at løse ark, der kunne erhverves på 
slægtsgården Jacob Michelsens Gård. Det er et unikt 
egnsmuseum, hvor køkkenet og dagligstuen blev åbnet for 
offentligheden i 1958. I 1986 overtog museet i Aabenraa 
gårdens samling, og Aabenraa Kommune overtog 
bygningerne. I dag er “Jacob Michelsens Gård” et yndet 
besøgssted, hvor både gården og haven er fredet.

En bagebog opstår  
For mig lød det som et spændende arbejde at dykke 
ned i de gamle opskrifter fra slægtsgården, så jeg tilbød 
spontant at være behjælpelig med opgaven. 
Projektet varede ca. 2 år, hvor vi i ro og mag studerede 

samlingerne - og ikke mindst granskede i den sønderjyske 
kagekultur. Undervejs blev vi dog klar over, at et hæfte 
ikke var fyldestgørende, hvis de gode kageopskrifter 
skulle genoptrykkes. Historien omkring det sønderjyske 
kaffebord og om kagerne var alt for spændende til kun at 
begrænse sig på nogle hvide ark. Der blev derfor taget en 
beslutning om at udgive en kulturhistorisk bagebog. 
Min yngste søn blev sat på opgaven som layout ‘er, og 
sammen med en anden person fra familien Michelsen 
læste jeg korrektur. 
Det sidstnævnte var i øvrigt noget af en vanskelig opgave: 
Var alle ingredienser nævnt i fremgangsmåden? Var 
fremgangsmåden let at forstå? Og ikke mindst: Var 
opskrifterne korrekte? Ofte måtte teksten omformuleres. 
Og vi indså, at vi måtte bage alle kager, der var i 
opskriftssamlingen - for at være sikre på at alt var rigtigt 
angivet. 
Med andre ord så var vi udfordrede på mange områder. 
Men vi og vores familie blev belønnet med skønne 
hjemmebagte kager, og det var hele indsatsen værd!
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Bagebogen, der hovedsagelig er blevet finansieret af 
fonden for egnsgården, blev døbt “De glemte kager”, 
og allerede 3 uger efter udgivelsen i november 2011 
var bogens 1.500 eksemplarer revet væk! Det var både 
overraskende og meget glædeligt.
Her i året 2022 er bagebogen solgt i over 22.000 
eksemplarer, og overskuddet af salget går ubeskåret til 
egnsmuseet “Jacob Michelsens Gård”. 
Bagebogen er i øvrigt udgivet på tysk: Dänische 
Kaffeetafel - entdecken und genießen”.
Der findes også en Facebook-gruppe: “De Glemte Kager’s 
Klub”, hvor medlemmer er ivrige med at dele deres 
kageopskrifter og bageerfaringer. 

En oplevelsesrig rejse i kageuniverset

Det har været en oplevelsesrig rejse med bagebogen 
i hånden. Vi har en del gange været vidt omkring for 
at arrangere det fulde sønderjyske kaffebord med 21 
forskellige kager og holdt foredrag, og hver gang har 
deltagerne været begejstrede. 
Medierne har ofte været interesseret i vores aktiviteter, og 
vi har flere gange været inviteret til at medvirke i diverse 
fjernsynsudsendelser - senest i en direkte optagelse på 
Dybbøl Banke i anledning af Genforeningsfesten den 
13.6.2021.

Det er spændende at dykke ned i kagernes univers. Ofte 
har vi af publikum fået nye historier omkring kagerne, når 
vi har været undervejs til vores arrangementer, og hver 
gang har vi noteret disse oplysninger ned, fordi de er med 
til at forme kagernes historie og holde traditionen ved lige 
om de sønderjyske kager. 

Mit stille håb med denne artikel er, at interessen for de 
sønderjyske kageopskrifter også i Sydslesvig kan blive 
holdt i hævd. 
Dyk ned i de skønne kagers univers. Og god fornøjelse 
med at bage!

Henvisninger:
www.jacobmichelsensgaard.dk

De glemte kager YouTube   
(her er flere forskellige filmklip)

Foto: Ria Christensen

f
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Det sydslesvigske julemærke

  JUL I SYDSLESVIG 2022  

Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen.
Helligåndskirken er tegnet af Käte Lassen. Luciabruden er tegnet omkring 1945 af én af Vermehren-brødrene, 

der arbejdede som læger ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.
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Erik Fredens, Billedsamlingsudvalget

Julemærket i år består af to motiver, der supplerer hinanden på bedste vis. Det ene 
er en farvelagt tegning af Helligåndskirken, udført af Käte Lassen i et særdeles småt 
format, næsten lig et frimærke. Det andet mærke er tegnet ca. i 1945 af den ene af 
to Vermehren brødre, der begge arbejdede som læger ved Dansk Sundhedstjeneste. 
Det forestiller en Luciabrud, og modellen her er antagelig Vibeke Arnkjær, der senere 
knyttedes som lærer til Dansk Skoleforening. Så på denne måde er årets mærke 
tydelige sydslesvigske rødder. 
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Det første julemærke i Sydslesvig udkom i 1949, mens 
krigen kastede lange skygger over landsdelen med 
vareknaphed, boligmangel, flygtningestrømme og 
usikkerhed omkring den fremtidige situation. Mærket 
skulle være et lys i mørket, og udtrykke fremtidshåb. Der 
er trykt julemærker uafbrudt siden dengang.

Julemærketraditionen er et specielt dansk fænomen, og 
findes ikke i Tyskland, dog kender man her til en type 
velgørenhedsmærker, et såkaldt ”Wohlfahrtsmarke”, men 
dette har ikke noget med julen at gøre.

Ideen til julemærket kom hverken ”fra oven” eller 
udefra. Den kan føres tilbage til SSF´s medlemskreds 
i Egernførde, og mere præcist til dr. med. Ferdinand 
Jensen. Denne allierede sig med den sydslesvigske 
kunstner Bernhard Petersen, der fik så stor succes med sit 
motiv, at han i årene efter tegnede omkring 8 forskellige 
mærker. Ifølge Signe Andersen fra Valsbøl var hendes far 
aktiv i udformningen, og hun husker fra barndommen, at 
der blev talt meget om julemærket i hendes hjem, hvorfor 
hun også i dag ligger inde med en komplet samling af 
alle landsdelens mærker – arvet efter faderen, Lars H. 
Schubert, kontorchef i SSF – en titel der senere blev til 
generalsekretær.

1949-mærket forestillede en pige med et lys i hånden, 
og et kort over Sydslesvig i baggrunden. Associationen 
til Den lille pige med Svovlstikkerne er nærliggende. 
Bernhard Petersen har ført en sikker hånd i sin tegning, 
og layoutet er vellykket. 
Hensigten med at give et julemærke var primært at styrke 
den nationale bevidsthed samt at mane til sammenhold 
indenfor mindretallet. Et lys i mørket skulle vise en 
vej fremad med håbet om bedre tider, og ikke mindst 

til en verden i fred. Desuden skulle mærket synliggøre 
Sydslesvig i kongeriget, og ”knytte tråde mennesker 
imellem, som en rød streg på landkortet ikke kan 
adskille”, som det hed. Det var ikke den økonomiske 
gevinst, der var det primære mål, men da successen blev 
overvældende, og indtægten følgelig væsentlig, blev det 
et godt grundlag for en fond til selvhjælp. Overskuddet 
fra salget er sidenhen gået ubeskåret til humanitært og 
kulturelt dansk arbejde i landsdelen. 

Oplagstallet steg over årene betragteligt. Det første år 
tryktes 200.000 mærker, allerede i 1954 var oplaget 
fordoblet, i de følgende var oplaget flere gange for småt i 
forhold til efterspørgslen, så man tyede til at genoptrykke 
gamle mærker fra depotet med nye årstal trykt ovenpå. 
Efterspørgslen toppede i 1969 med et oplag på ikke 
mindre end 1 ¼ million mærker. Fra da af dalede 
oplagstallene.
I dag trykkes der 64.000 mærker, fordelt på 2.000 ark, 
og salget er dalende, da der ikke sendes julepost i stil 
med tidligere. SSF har gennem de sidste par år tilbudt et 
e-mærke, der kan købes on-line på SSF´s hjemmeside 
og frit anvendes på al digital post i juletiden. Mange 
foretrækker dog stadig at købe arket med det trykte motiv. 
Vi håber, at der vil blive taget godt imod julemærket.

Man kan få 1 julemærkeark med 32 mærker for 4 € hhv. 
30 kr. og et sæt med 2 e-julemærker for 
4 € hhv. 30 kr. 
Julemærkerne sælges fra den 12. november 2022.
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Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser 
Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var 
den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til 
sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til 
Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af 
Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med 
Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var 
dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, 
den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, 
for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn 
var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt 
over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens 
herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. 
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og 
dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og 
ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen 
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære 
være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med 
Guds velbehag!«  
Lukasevangeliet 2,1-14

Fra Nazaret til Betlehem
Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til 
Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids 
hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, 
sin forlovede, som ventede et barn.

Rejsen til Betlehem skaber mange billeder i menneskers 
hjerner. Vi ser for os Josef med den gravide Maria 
siddende på et æsel. Men der står intet om rejsen mellem 
Nazareth og Betlehem. Kun at de drog hen.
Hvis man spørger Google, er der 145 km at gå fra 
Nazaret til Betlehem. En tur til fods på 31 timer. Men 
sådan tænker vi nok ikke umiddelbart, når vi hører 
juleevangeliet og ser det for vores indre øje.

Det vil nok ødelægge fortællingen, hvis vi lige hørte om, 
at Josef tog sin smartphone og fandt den nemmeste rute at 

Rejsen til Betlehem
Flemming Stentoft

Den første julekrybbe, jeg fik, var 
af plastic og helt klart inspireret af 
det katolske Sydtyrol. Hyrden ude 
til venstre er klædt som en østrigsk 
fårehyrde, og stalden ser ud som 
hytter i bjergene.

I min barndom var missionsarbejde 
i Afrika vigtigt for mine forældre, 
derfor skulle vi også have en 
julekrybbe med figurer lavet i 
Afrika. Det var min mor, der 
fandt den runde måtte og stillede 
figurerne med barnet i centrum og 
de tre vise mænd til højre, som man 
vil finde det i alle julekrybber.

En klassisk julekrybbe behøver ikke at stå 
i en stald. Figurerne fortæller historien. 
Her er englen helt til venstre sammen 
med hyrden og til højre står eller knæler 
kongerne med gaver. Oksen og æslet på 
hver sin side af Maria.

1 2 3
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fgå. På samme måde har vi det nok også, når det handler 
om stalden, Julekrybben, der findes i hundredvis af 
udgaver. Alle sammen er de skabt over ordene:
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun 
fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i 
en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Det er ordet krybbe, vi hæfter alle billederne op på. Ordet 
stald nævnes ikke. Heller ikke hos evangelisten Matthæus, 
der fortæller om de vise mænd fra Østerland. Heller ikke, 
at der var tre. Det er opstået gennem traditionen og på 
den måde også forskellige i verdens mangfoldige kultur.

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, 
se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem 
og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set 
hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, 
som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille 
over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres 
glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos 
dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede 
for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og 
myrra. 
Matthæusevangeliet 2,1-2 og 9-11

Okse og æsel
Om dyrene skriver Kirsten Nielsen, professor emeritus i 
Det Gamle Testamente, i bogen ’Barn Jesus i en krybbe lå ’ 
(Det Danske Bibelselskab 2004).
- Hverken i Lukasevangeliet eller andre steder i Det Nye 
Testamente hører vi noget om, at der var en okse og et 
æsel ved krybben. Der er dog næppe tvivl om, at når 
man ved udformningen af julekrybberne har valgt netop 
disse to dyr, så skyldes det et bestemt sted i Det Gamle 
Testamente. I begyndelsen af Esajas’ Bog kalder profeten 
himmel og jord til vidne på, at folket har brudt pagten 

med Gud, og det til trods for at Gud selv som en far har 
opfostret og opdraget dem. For at understrege, hvor 
naturstridigt disse ”Guds børn” har opført sig, bruger 
profeten et modbillede:
Oksen kender sin ejer,
æslet sin herres krybbe;
men Israel kender ikke mig,
mit folk fatter intet.
Esajas Bog 1,3

Hyrderne ude på marken er der ingen tvivl om. Ifølge 
Juleevangeliet, var det de første mennesker, der fik 
forkyndt budskabet om Guds søn:
I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.

Heller ikke her står der noget om en stald. Og når der står 
’krybbe’, tænker vi straks på det trug dyrene spiser af. Et 
sådan har vi ikke inde i et hus til mennesker. Medmindre 
vi tænker på det danske jernalderhus, hvor dyr og 
mennesker bor i hver sin ende, under samme tag.

Krybbe, Crib, Cradle, nativity og narrativt – ordene har 
måske større sammenhæng, end vi umiddelbart tænker. 
Under alle omstændigheder er ordene medskabere på 
traditionen. Så når H.C Andersen skriver i julesalmen om 
hø og strå, og om oksen der kyssed barnets fod, skaber det 
også billeder:
Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus! 

For en del år siden fandt vi denne 
enkle krybbe ved Como-søen 
i Italien. Den hellige familie og 
stjernen, der lyste over Betlehem. Så 
er man ikke i tvivl om fortællingen i 
dette stykke glaskunst.

Hvis man synes, at en stald skal have 
græs på taget for at være en rigtig 
julekrybbe, er dette et eksempel. 
Barnet i midten og kongerne til 
højre. Der er også blevet plads til en 
engel og et får/lam.

Denne julekrybbe fortæller med sin 
palme til venstre, at historien udspiller 
sig under varmere himmelstrøg. Det, 
der gør denne speciel, udover de groft 
skårne figurer, er imidlertid spilledåsen. 
Når man drejer på stjernen, spiller den ”I 
wish you a Merry Christmas”. Krybben er 
skåret i oliventræ og købt i Jerusalem.

4 5 6
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fMine krybber
Jeg har gennem livet samlet på krybber og hvert år forestillet mig 
rejsen til Betlehem og stalden. Selvfølgelig mener jeg, at en julekrybbe 
udover et jesusbarn med moder, nødvendigvis må have hyrder, dyr 
og konger med gaver, for at være en rigtig julekrybbe. Og så er det for 
øvrigt underordnet, om der er sne, eller den skåret i træ eller lavet i 
glas. Budskabet er tydeligt i enhver julekrybbe: 
Små figurer fra supermarkedet. De kan opstilles, som man synes, og 
med fokus på kongerne, barnet eller dyrene. (7a-7d)

Barnet er i centrum.  (krybbe 7c)
- Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som 
lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred 
til mennesker med Guds velbehag!«   

8.
Til de mere kunstfærdige hører denne julekrybbe med Den hellige 
familie fra et af de mange træskærerværksteder i Oberammergau 
i Sydtyskland. Måske mere kendt som stedet, der hvert tiende år 
opsættes et kæmpestort passionsspil om påskens begivenheder.

9.
En stor okse, et får og et æsel omkranser Den hellige familie under 
et tag af strå med en funklende stjerne over. Samlet i et ophæng fra 
danske Georg Jensen.

10.
Tre konger, et æsel, Josef og Maria drejer rundt, når varmen fra lyset 
stiger op mod den runde vifte. Herover ”svæver” barnet i vuggen. Som 
for alle andre julekrybber fortæller enkle figurer hele historien. Og det 
endda uden brug af smartphonen eller andre lignende medier.

Glædelig julekrybbe-jul.

7a

7b

7c

7d

8

9 10
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Søndag, den 4. december 2022 fra kl. 14.-17.00

Kom og oplev en hyggelig juledag i Christian Lassens Mindemuseum 

• Vær med til at pynte juletræet og klip stjerner, engle og hjerter som i gamle dage.
• Smag på julens lækre småkager, der er bagt efter familien Lassens opskrifter.
• Drik en krydret æblepunch, hvor æblerne er samlet i museets have her i efteråret.
• Og få samtidig en tur igennem et dansk hjem i Jardelund, der viser familien Lassens liv som 

landmænd i grænselandet igennem næsten hundrede år. 

Vi glæder os til at se dig her i Jardelund, Kupfermühlenweg 4! 

Jul 
som i gamle dage

Christian Lassens Mindemuseum

f
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I julen 2008 trådte min familie og jeg ind i vores 
kommende nye hjem i Skovlund. Til et helt nyt liv i 
Sydslesvig. 
Alt var nyt og anderledes for os, men med en varm og 
hjertelig modtagelse af mindretallet i Skovlund, så tegnede 
fremtiden sig meget positivt. Et spændende og lærerigt 
livskapitel foldede sig ud for hele familien. Tiden er nu 
gået med raske skridt, og her i sommeren 2022 blev det 
tid til at sige farvel til Sydslesvig og goddag til en lille 
halvø, Helnæs, i det Sydvestfynske.
 Jeg mødte dette års sommer med følelserne glæde og 
vemod. Glæde for det nye eventyr, der stod for døren, 
et eventyr der helt sikkert ville byde på mange gode og 
spændende oplevelser. Vemod, fordi jeg lagde mit arbejde, 
Sydslesvig og alle minderne herfra bag mig. Det er aldrig 
nemt at sige ”farvel”.
Helnæs er en halvø på Sydvestfyn. Den 1,5 km lange 
dæmning (Langøre) forbinder Helnæs med Fyns 
fastland. Helnæs er kendt af arkæologer helt tilbage til 
vikingetiden. Der er gode muligheder for vandreture, 
kitesurfing og cykelture. Helnæs fyr byder på nogle af 

Danmarks bedste fiskepladser for havørreder. Helnæs 
Made er et sandt mekka for fugle og naturelskere. 
Der er Helnæs campingplads med helårs camping, 
det lille ishus, hvor folk fra nær og fjern nyder sine is 
i sommervarmen, Helnæs flotte kirke med en lang og 
lidt anderledes historie, Helnæs Mølle med smukke 
overnatningsmuligheder, og mange flere historiske ting at 
gå på opdagelse i, herunder også Det gamle Mejeri.
Helnæs tog rigtig godt imod os, og jeg, som en kreativ 
sjæl, meldte mig, efter et enkelt besøg, ind i foreningen 
Galleri Langager, et fint og flot kunstnerdrevet galleri. Jeg 
anede muligheder for et kreativt univers, der tiltalte mig 
meget. 
Helnæs byder ydermere på skov, strand og vand til alle 
sider, et dyreliv så rigt, at man knapt kan tro det. Vores 
nysgerrighed for de nye omgivelser på Helnæs har bragt 
os rundt på øen, og i sommerferien gik det op for mig, 
at jeg muligvis har sagt farvel til Sydslesvig, men at 
sydslesvigerne har sagt goddag til Helnæs. 
For uanset hvor jeg var på Helnæs, så mødte jeg en masse 
glade turister fra Sydslesvig og fra mindretallet, der alle 

Opdagelsesrejse til Helnæs

Karina Helledie Vandkrog
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fhavde det til fælles, at de også var på ”opdagelsesrejse”, 
og var faldet over denne skønne lille perle af en halvø. Et 
pudsigt, men hyggeligt sammentræf, der gjorde mig glad. 
Tænk, at jeg blev beriget af ”et lille stykke” Sydslesvig på 
Helnæs.
Et af stederne, hvor jeg har haft mange af mine 
”mindretals” oplevelser, er på Galleri Langager, hvilket 
jeg godt forstår. I 2017 tog tankerne og ideerne om 
et kunstnerisk fællesskab sin begyndelse. To lokale 
kunstnere fik ideen til og åbnede den første udstilling 
i påsken 2017, og allerede i efteråret var der basis for 
at etablere en udstillende kunstforening for og med 
kunstnere. Galleri Langager var hermed født.
Det blev en succes! I efteråret 2019 måtte Galleri Langager 
dog rykke videre til andre lokationer, og endte på det 
flotte gamle mejeri tidligt i 2020. Flytningen til Det gamle 
Mejeri viste sig hurtigt at være en rigtig god ide. Hurtigt 
havde foreningen 120 medlemmer, et besøgstal og en 
omsætning, der i dag stadigt er i vækst.
Det gamle Mejeri er bygget i 1887 som et af mange, efter 
de første andelsmejerier blev grundlagt i Danmark i 
1882. I 1938 udvidede man produktionen til også at lave 
ost. Efter sigende, så skulle ostene have været af så fin 
en kvalitet, at Det gamle Mejeri vandt flere priser herfor. 
Mejeriet lukkede ned for produktionen i 1973. I dag, 
når vi går rundt i Galleri Langager, så følger mejeriets 
lange historie efter os. De skæve gamle gulve, de tykke 
mure, de tunge døre, det gamle fryserum er lavet om 
til badeværelse, det gamle vareudsalgssted er i dag 
indgangen, vallerummet er en del af udstillingsrummene 
osv. 

Nu, efter fem års levetid er Galleri Langager så levende 
som aldrig før. Kunstnerne er deres egne kuratorer og 
kunstformidlere, og står for den daglige drift, og det for 
et tusindtalligt publikum. Der udstilles løbende fra påske 

til oktober malerier, akvarel, keramik, grafik, smykker, 
skulpturer, træ, tekstil, glas, foto, kort sagt alt hvad hjertet 
begærer indenfor kunst.
I vintertiden er der også glimtvis åbnet. Det hyggelige 
gamle mejeri åbner til julehygge, og i år er ingen 
undtagelse. I weekenden den 3. og 4. december, 
i forbindelse med ”Jul på Helnæs”, slår Galleri 
Langager dørene op til et hyggeligt og spændende 
kunsthåndværkermarked med unikaer og kunsthåndværk 
i fin kvalitet.
”Jul på Helnæs” er et skønt og sjovt koncept, der har 

mange år bag sig. Det drejer sig i sin enkelthed om, at hele 
Helnæs (de som har meldt sig til) åbner dørene for Jul, 
hygge og markeder. Rundt på Helnæs har folk deres egne 
boder/markeder/aktiviteter. Udstyret med et kort over 
Helnæs, der udleveres til alle besøgende, hvor de tilmeldte 
aktiviteter og markeder er markeret, begiver de besøgende 
sig rundt i bil, på cykel, hvis vejret tillader det eller på 
gåben, for så at hilse på, kigge, købe juleslik, julemad og 
julegaver, og nyde den søde juletid.
Alle børn får udleveret et stempelkort, og så kan jagten på 
5 stempler gå i gang. Stemplerne fås ved at man besøger 
forskellige steder. Når man har 5 stempler i hus, kan 
sedlen byttes til en god gammeldags godtepose.
Et meget hyggeligt arrangement, hvor jeg atter igen håber 
på, at Sydslesvig vil komme på besøg hos mig.
Med ønsket om en god og glædelig jul til Sydslesvig fra 
Helnæs.

Info om Galleri Langager findes på www.gallerilangager.dk
Info om Jul på Helnæs søg efter JUL PÅ HELNÆS på Facebook.
Julebillederne er privatfotos, Galleri billeder er venligst udlånt af Galleri Langager 
og historiske billeder er lånt fra Helnæs lokalarkiv.
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I efteråret 1931 fandt et eksperiment sted i Sydslesvig. 
Den 29. september kørte bogbilen ud for første gang med 
en bibliotekar og en vandrelærer ombord, og turen gik 
vestpå til Ladelund og Aventoft. De havde bogpakker og 
ugeblade med, som de bragte ud til 12 familier, hvoraf de 
ni var nye lånere. 

Bogbilen var et forsøg, som Flensborghus Bogsamling 
satte i værk, og der var foreløbig kun fundet penge til 
vinteren 1931/32. Den skulle køre ad fire forskellige ruter 
i sognene lige syd for den dansk-tyske grænse; på geesten 
sydvest for Flensborg; i områderne rundt om Flensborg 
og en kortere rute på Angel. Hver tur blev kørt en gang 
om måneden i vinterhalvåret. Bogbussen blev hurtigt 
opfattet som en gedigen succes, og året efter – og de 
følgende år – kom den igen ud at køre. I beretningen for 
året 1931/32 fortalte vandrelæreren Niels Kjems – som 
var den ene af de to, der var med på bogturene – at ”… det 
skal straks siges, det er gået over forventning godt. Det 

gælder både i øst og vest. Sjældent har der været en tur 
uden nye lånere.” Bibliotekaren Frederik Mommsen – som 
var den anden i bogbilen – forklarede nogle år senere om 
den tidlige succes; ”Da vi efter fire uger atter kom ud til 
de samme familier, fik vi besked om, at vi skulle komme 
nye steder, og snart blev denne rute så stor, at vi blev nødt 
til at overnatte og tage den næste dag med. Den aften vi lå 
ude på landet, brugte vi så gerne til et dagligstuemøde.”
Generalsekretæren i Den slesvigske Forening, Frederik 
Petersen, var også formand for biblioteksforeningen i 
Sydslesvig, og også han var vældig begejstret for den 
nye bogbil. I sin årsberetning i 1932 noterede han, at 
det betød ”… et ganske systematisk oplysningsarbejde 
for dansk læsning også i de mest afsides liggende strøg. 
De på denne måde indvundne resultater har overtruffet 
vore forventninger.” Han forklarede også, at der på hver 
tur kom nye lånere til, og han opfattede det som den ”… 
mest ideelle form for bogudlån”, fordi der blev skabt en 
”… inderlig forbindelse mellem bogsamling og læser.” 

Bogbilen kommer
Allerede i 1931 valgte Flensborghus Bogsamling at anskaffe en bogbil, der kunne betjene dansksindede 
i landområderne uden for Flensborg. Den var fyldt med bogpakker til nye og gamle lånere, og den 
holdt liv i bogsamlingerne i mange landsbyer. Bogbilen var med til at bevare en kontakt til spredte 
dansksindede familier på landet, og det havde betydning efter 1945, hvor danskheden i Sydslesvig 
boomede. 

Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
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Det var tillige en ”… hjertelig forbindelse, der er til gavn 
og fremme for meget andet dansk arbejde.” Petersen 
opfattede dermed bogbilen som en vigtig del af det danske 
arbejde i Sydslesvig i begyndelsen af 1930’erne, fordi den 
kom ud til spredte grupper af dansksindede, det ikke 
tidligere havde været muligt at opretholde en regelmæssig 
kontakt til. 
Bogbilen kom først til efter ti års biblioteksarbejde i 
Sydslesvig. Flensborghus Bogsamling blev åbnet i 1921 
og udlånte dansk fag- og skønlitteratur til mennesker 
tilknyttet det danske mindretal. Langt den største del af 
mindretallet boede i Flensborg eller byerne rundt om, og 
de havde nogenlunde let adgang til biblioteket. Pengene 
til at drive biblioteket kom fra Danmark, primært fra 
Grænseforeningen, og dertil kom generøse bogdonationer 
fra danske biblioteker og andre institutioner samt fra 
forskellige privatpersoner. Formålet var at bevare og 
udbygge kendskabet til dansk sprog, litteratur, kultur 
og historie, samt til det danske samfund i bred forstand. 
Her var det vigtigt, at den nye landegrænse lå helt tæt på, 
og man kunne bogstavelig talt se, hvad der skete på den 
anden side af grænsen i Danmark. 

Desuden var der forskellige mindre grupper af 
dansksindede rundt om i Sydslesvig, der hovedsageligt 
boede på landet og i landsbyerne langs grænsen, men 
også i nogle af byerne og landsbyerne lidt længere mod 
syd. Det var vanskeligt at nå ud til disse spredte grupper, 
og helt fra 1921 var man gået i gang med at skabe små, 
lokale bogsamlinger, hvor de dansksindede kunne låne 
og aflevere bøger. Men bøgerne blev hurtigt læst og slidt, 
og det var vanskeligt at holde disse små bogsamlinger 
ajour, selv om vandrelærerne gjorde, hvad de kunne. Op 
gennem 1920’erne steg antallet af små bogsamlinger, og 
i 1932 kunne Frederik Petersen oplyse, at ” … vi har en 
række større og mindre bogsamlinger stående i de fleste 
af Sydslesvigs større landsbyer…”, men det var alene i 
centrene for dansk arbejde med for eksempel dansk skole 
og dansk forsamlingshus, at bogsamlingerne fungerede 
godt. Det gjaldt i Harreslev, Kobbermølle, Langbjerg, 
Jaruplund og Lyksborg, mens samlingerne i de øvrige 
steder var under pres. I områder med forholdsvis mange 

dansksindede, var der også oprettet læsergrupper, hvor 
bogpakker blev sendt fra den ene familie til den næste, 
og i 1932 var der ti sådanne læserkredse, som omfattede 
mere end 100 familier. 

Det var også et problem, at forholdsvis få dansksindede 
kunne læse dansk, og foretrak at læse danske bøger, der 
var oversat til tysk. Men der var til gengæld stor interesse 
for at læse danske ugeblade og fagblade, der blev sendt ud 
til dansksindede på landet. Frederik Petersen berettede i 
1932, at interessen var så stor, at man nu sendte pakker 
med ugeblade ud til 32 kredse, hvor bladene blev givet 
videre mellem 269 hjem. Desuden blev der hver uge sendt 
omkring 500 blade til ”… spredt liggende hjem over hele 
Sydslesvig.” Ugebladspakkerne indeholdt ”Hjemmet”, 
”Ugens Nyheder” og ”Familie-Journal”, men også 
landbrugsfaglige tidsskrifter til dansksindede landmænd. 
Bogbilen kom til at bringe en del af disse ugebladspakker 
ud på turene. 

Myndighedernes mistro
Efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 steg 
myndighedernes pres på det danske mindretal gradvist. 
I udgangspunktet blev mindretallet anerkendt, og 
mindretalsrettighederne ifølge Weimar-forfatningen fra 
1919 var fortsat gældende. Men der blev efterhånden lagt 
et tungt pres, som udhulede de formelle rettigheder. 
I den sammenhæng blev bogbilen også en torn i øjet for 
regimet, idet den blev opfattet som et udtryk for dansk 
kulturel ekspansionisme i Sydslesvig. Myndighederne 
anerkendte, at der var et lille, ægte mindretal i Flensborg, 
men opfattede danskheden uden for Flensborg som 
”uægte”. Det gjaldt især i forhold til den nye Ansgar-
Skole i Slesvig by fra 1930, og dansksindede grupper i 
Slesvig, Tønning, Husum og andre sydslesvigske byer og 
landsbyer. 
I Nord- og Sydslesvig etablerede den tysknationale 
redaktør, Ernst Schröder, et netværk af tyske lærere 
og præster, der holdt øje med dansksindede grupper 
på begge sider af grænsen. Via dette såkaldte 
”Grenzgürtelarbeit” underrettede han toppen af det tyske 
udenrigsministerium og den tyske gesandt i København, 
Cécil von Renthe-Fink om, hvordan det stod til med den 
nationale grænsekamp. I 1938 lavede han og ”Wohlfahrts- 
und Schulverein für Nordschleswig” et kort over 
henholdsvis danske og tyske institutioner i grænselandet, 
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og her var bogbilens ruter i Sydslesvig indtegnet som et 
symbol på kulturel ekspansionisme fra dansk side. 
Omvendt har Frederik Mommsen efter krigen forklaret, 
at det danske biblioteksarbejde blev overraskende lidt 
generet af Gestapo. Han traf en aftale med en Gestapo-
officer om, at han selv bragte nyanskaffede bøger og 
blade til gennemsyn hos myndighederne, mens der 
aldrig blev gennemført en kontrol med de gamle bøger i 
bogsamlingen. Det ændrer dog ikke ved, at der var censur, 
og at det vanskeliggjorde udbredelsen af danske bøger og 
blade i Sydslesvig under nazismen. 
Når man skal vurdere bogbilens betydningen falder det i 
øjnene, at den inden krigen aldrig nåede ud til mere end 
ca. 150 familier, og udlånte under 5.000 bøger om året. 
Men i samtiden blev den opfattet som en succes. I 1939 
var det besluttet, at bilen skulle køre 11 måneder om året, 
og antallet af forskellige ture var udvidet fra fire til seks. 
Og Mommsen kunne fortælle, at ”…. bogbilen er blevet 
en kærkommen gæst, som familien gerne vil have besøg 
af.” Den var ydermere blevet et led i det danske, folkelige 
arbejde, ”… idet den mere og mere er med til at holde og 
fremme forbindelsen mellem land og by.” 

Krig og kapitulation 
Efter krigen påpegede Mommsen, at ”… ganske vidst var 
det ikke de mange familier vi kunne besøge, men dem vi 
besøgte med den danske bogbil blev til faste støttepunkter 
for det senere danske arbejde.” På den måde satte han 
betydningen af arbejdet med bogbilen inden krigen i 
sammenhæng med det store nationale boom, der fandt 
sted de første år efter krigens afslutning. 

Det lykkedes at holde bogbilen kørende indtil 1941, 
hvorefter den blev klodset op indtil 1945. Biblioteket 
kørte videre på lavt blus under krigen, og der var ingen 
nær kontakt med lånerne uden for Flensborg. Mommsen 
blev også indkaldt til krigstjeneste i 1943, og de sidste to 
krigsår var der ingen uddannede bibliotekarer tilbage. 
Men allerede seks uger efter den tyske kapitulation åbnede 
Flensborghus Bogsamling igen, og i de følgende år var der 
virkelig run på. Antallet af medlemmer af Den slesvigske 
Forening/SSF steg på få fra knap 3.000 til omkring 75.000, 
og antallet af nyopførte skoler rundt i hele Sydslesvig 

Bogbilen i 1935, med Frederik Mommsen, der står med en bog-
pakke og en kuffert. Det er formentlig Niels Kjems, der har tager 
billedet. 

Ved krigens afslutning kom der hurtigt gang i biblioteksarbejdet, 
og bogbilen fik allerede i maj 1945 lov til at køre igen.
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Kort fra 1938 lavet af Wohlfahrts- und 
Schulverein für Nordschleswig. På kortet 
er bogbilens fire ture indtegnet med røde 
linjer. 

Illustrationer og fotos: Arkivet Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig

Under krigen blev bogbilens klodset op i 1941. 
Alligevel blev der sendt bogpakker ud, og i 1943 viste 
Flensborg Avis glæden ved at modtage bøgerne. 

eksploderede. Det betød samtidig, at der var et stort 
behov for danske bøger, idet interessen for dansksproget 
litteratur og historie og ikke mindst skolebøger var stærkt 
stigende. I løbet af det første efterkrigsår ankom der store 
bogdonationer fra Danmark – især fra Sprogforeningen 
og danske biblioteker – hvilket fortsatte de følgende år. 
Det danske boom betød også en stor organisatorisk 
udfordring for biblioteket. I februar 1946 blev Torben 
Glahn ny leder af biblioteket, og Frederik Mommsen kom 
til at stå opbygningen af bogarbejdet uden for Flensborg. 
Mommsen var derfor også ansvarlig for bogbilskørslen, 
der fra 1952/53 blev til bogbuskørsel, idet biblioteket 
anskaffede et folkevognsrugbrød, som blev fyldt med 
bøger og blade. Den vigtigste opgave for bogbussen var 
herefter at servicere de mange nye bogsamlinger, hvoraf 
de fleste var placeret på de nyetablerede mindretalsskoler 
i Sydslesvig. Det var ikke nogen let sag, både fordi 
vejene var i en meget dårlig stand, og fordi der var et 
fortsat behov for at skaffe flere og nye bøger, ikke mindst 
skolebøger. 

Frem til sin død i 1965 opbyggede Mommsen denne 
oplandsafdeling, der kom til at stå for en stor del af 
bibliotekets samlede udlån. Arbejdet er fortsat frem til 
nutiden, men det er en anden spændende historie. 
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Den 20. marts 1922 blev Den slesvigske Kvindeforening 
stiftet, og naturligvis skulle det festligholdes, da foreningen 
rundede de hundrede år. Selve jubilæumsdagen blev fejret 
med en stor fest, men den blev også markeret med en 
jubilæumsbog, der fortæller om Kvindeforeningens liv 
gennem de hundrede år.

Tiderne har unægtelig ændret sig siden 1922 og 
dermed også betingelserne for at opretholde en særlig 
kvindeforening, men desuagtet har foreningens virke 
været præget af stor kontinuitet. Det ses blandt andet af 
formålsparagraffen, der kun er ændret få gange. Det første 
foreløbige formål lød på ”Sygepleje og at hjælpe gamle 
og ubemidlede Folk” og var således af ren humanitær 
karakter. Forholdene i det inflationsramte Tyskland 
kaldte på hjælp især til de gamle, der så deres opsparing 
forsvinde, og sygeplejen fik foreningen nærmest foræret, 
da den navnkundige sygeplejerske Maren Sørensen tilbød 

at nedsætte sig i Mellemslesvig. Sammen med en kollega 
ville hun udøve sygepleje rundt om i hjemmene, og det 
blev så Kvindeforeningens opgave at understøtte arbejdet 
med sygeplejedepoter og hjælp til rekreationsophold. 
Maren Sørensen arbejdede på egen hånd, men allerede 
i 1927 øgede Kvindeforeningen sin rolle i sygeplejen, da 
den ansatte sydslesvigeren Johanne Budach til at virke i 
foreningens eget regi.

En anden ny opgave kom til i 1930, da en sønderjysk 
kvindekreds forærede Kvindeforeningen en ”seng” – det 
vil sige dyne, pude, sengelinned og håndklæder – til udlån 
til en sydslesviger, der skulle på højskole i Danmark. Flere 
senge fulgte, og det var sikkert derfor, at den foreløbige 
formålsparagraf blev udvidet til også at omfatte ”at virke 
med til ungdommens dygtiggørelse.” En anden tilføjelse 
var ”at styrke sammenholdet mellem hjemmene”, for det 
viste sig hurtigt, at foreningsmedlemmerne fandt stor 

Den slesvigske Kvindeforenings 
jubilæumsbog

Merete Bo Thomsen, historiker, tidligere Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek
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f
glæde i at mødes. ”Kvindeforeningen er ikke en Forening, 
der er til for at understøtte sine Medlemmer, men en 
Forening af Kvinder, som er villig til at hjælpe og støtte 
andre”, formanede den første formand, Anne Jepsen fra 
Valsbøl, men det forhindrede jo ikke, at de aktive kvinder 
kunne holde små dagligstuemøder lokalt, eller at de i 
stort antal mødte op, når de rigsdanske støtter inviterede 
til sammenkomst i Borgerforeningen i Flensborg. Netop 
dette sammenhold skulle blive et bærende element i 
Kvindeforeningens virke, da så meget andet ændrede sig.

Efterhånden som tiden gik, faldt gamle funktioner således 
bort eller blev i hvert fald reduceret. Ikke mindst den store 
tilstrømning til det danske mindretal efter afslutningen 
på 2. verdenskrig, som førte til en voldsom udbygning 
af mindretallets institutioner, flyttede aktiviteter væk fra 
det frivillige foreningsarbejde og over i de professionelle 
institutioner. Sundhedstjenesten overtog sygeplejen, 
præsterne og menighedsarbejdet tog sig stadigt mere af de 
gamle og trængende, mens de mange nye danske skoler 
sørgede for lokale arrangementer for børnene. Dertil kom, 
at den økonomiske støtte fra Danmark, der havde gjort 
det muligt for Kvindeforeningen at virke humanitært, 
ændrede karakter. De oprindelige rigsdanske støtter faldt 
fra, og i stedet blev det nu danske husholdningsforeninger, 
der tilbød et samarbejde. 

I Sydslesvig ville de gerne have ”Gang i et Oplysnings-
arbejde ude i Sognene blandt Husmødre”, og de 
gjorde det derfor økonomisk muligt at ansætte 
nogle husholdningskonsulenter. Konsulenterne tog 
rundt i de sydslesvigske kvindekredse, hvor de holdt 
maddemonstrationer og informerede om ny og nyttig 
viden for husmødre. 

Af andre nye aktiviteter bør nævnes Håndarbejds-
centralen, der blev oprettet i 1957, efter at Kvinde-
foreningens mangeårige formand, Anna Kjems, gennem 
flere år havde gødet jorden. Foreningen havde nu ændret 

karakter, så den ikke længere fokuserede på hjælpen til 
de andre, men på at pleje medlemmernes egne interesser, 
primært defineret som husmødrenes. 
Det gav derfor god mening, da formålsparagraffen 
omkring 1960 blev justeret, så ”ungdommens dygtig-
gørelse” blev erstattet af ”kvindernes dygtiggørelse.”

I dag er det Kvindeforeningens formål at hjælpe syge, 
gamle og ensomme, at virke for kvindernes dygtiggørelse 
og at styrke sammenholdet, og det har altså kun ændret 
sig lidt siden de tidligste år. Aktiviteterne i de lokale 
kredse har dog forandret sig, så samværet og dermed 
sammenholdet i dag må siges at være det centrale. Det 
ændrer dog ikke ved, at foreningsarbejdet – også lokalt 
– i lange perioder har været præget af stor kontinuitet, 
og det har været med til at bestemme jubilæumsbogens 
udformning. En traditionel historisk udviklingshistorie 
ville nødvendigvis skulle lægge hovedvægten på årene 
umiddelbart efter de to verdenskrige, fordi det var her, at 
Kvindeforeningen skulle opfindes, henholdsvis genopfinde 
sig selv. Det ville imidlertid give bogen en uønsket 
kronologisk slagside. I stedet er der lavet fem nedslag i 
historien, et for begyndelsen i 1922-23 og derefter et for 
hvert femogtyvende år, altså for jubilæumsårene 1947, 
1972, 1997 og 2022, for på den måde at dække hele 
perioden. Dog måtte 2022 erstattes af 2019 på grund af 
årene med corona-nedlukninger. 

Det er tanken, at de fem tidsbilleder i sig selv skal 
illustrere, hvordan tiderne har ændret sig, og hvordan 
Kvindeforeningen er fulgt med. Hvert kapitel starter med 
en kort omtale af nogle markante hændelser i Danmark, 
dels for at placeret året i en lidt større sammenhæng, dels 
for at vise, hvordan kvindernes status har ændret sig i 
moderlandet. Dermed bliver det muligt at sammenligne 
Kvindeforeningens udvikling med den udvikling, som 
kvinderne i Danmark har gennemgået. Herefter følger så 
en beskrivelse af foreningslivet rundt om i kredsene og i 
hovedstyrelsen, efterfulgt af en overgangstekst, der leder 
frem til det næste kapitel. De fem kapitler er alle bygget 
over den samme læst, og bogen afsluttes med formandens 
jubilæumshilsen. 
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Bogen er på 
sammenlagt 128 
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med godt 40 billeder, 

hvoraf mange ikke 
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tidligere.



Engang var de en stor blomstrende klosterorden, men 
pga. forfølgelser var alle de andre klostre i fællesskabet 
lukket. Der var kun fem munke tilbage i det henfaldende 
hus: abbeden og fire andre, alle mere end 70 år gamle. Helt 
klart et døende klosterfællesskab.

Dybt inde i skovene, som omkransede klosteret, lå en lille 
hytte, som en rabbiner brugte indimellem til at trække 
sig tilbage. De gamle munke var i løbet af et langt liv med 
bøn og kontemplation blevet lidt ”psykisk følsomme” 
så de kunne altid fornemme, når rabbineren var i sin 
retrætehytte. ”Rabbineren er i skoven, rabbineren er i 
skoven” hviskede de til hinanden. Abbeden fik den tanke 
at måske et lille besøg hos rabbineren kunne føre til et godt 
råd til, hvordan han kunne redde sit kloster.

Rabbineren tog imod abbeden i sin hytte. Men da abbeden 
forklarede årsagen til sit besøg, sagde rabbineren: ”Jeg ved, 
hvordan det er”. ”Ånden er gået ud af folkene. Det er det 
samme i min by. Der er næsten ingen, der kommer til bøn 
og gudstjeneste i synagogen mere.” 
Den gamle abbed og rabbineren græd sammen. 
Så læste de dele af toraen, lidt fra Det gamle Testamente, 
og talte om dybe ting. Da abbeden brød op for at gå igen, 
omfavnede de hinanden. ”Det har været vidunderligt, at 
vi skulle mødes efter alle disse år, ” sagde abbeden, ”men 
jeg har ikke fået hjælp til løsning af mit problem med mit 
kloster. Er der ikke noget, du kan sige, som kan hjælpe mig 
med at redde min døende klosterorden?”
“Nej, desværre,” svarede rabbineren. “Jeg har ingen gode 
råd at give. Men jeg kan sige dig, at Messias – er en af jer.”
Da abbeden vendte tilbage til klosteret, samledes de andre 
munke omkring ham og spurgte: ”Fortæl, hvad sagde 
rabbineren?” 
“Rabbineren sagde noget meget mystisk, det var ret 
kryptisk. Han sagde, at Messias er en af os. Jeg ved ikke, 
hvad han mente.”

I tiden som fulgte, gik de gamle munke og undrede sig, 
spekulerede på betydningen af rabbinerens ord. Messias 
er en af os? Kunne det være muligt, at han mente en af os 
munke? Og i så fald, hvem af os?
Tror du, han kunne mene abbeden? Ja, hvis det skal være 
en af os, så mente han sikkert nok Fader Abbed. Han har 
været vores leder i mere end en generation. 
På den anden side, han kunne også have ment broder 
Thomas. Broder Thomas er i sandhed en hellig mand. 
Enhver ved, at Thomas er en lysets mand. 
Men det er sikkert, at han ikke har ment broder Wilfred. 

Wilfred han bliver så krads til tider. Men ved nærmere 
eftertanke, selv om han er en torn i siden på folk, så når 
man ser tilbage, så har han hver gang haft ret, ofte endda 
mere end vi forestillede os. Måske mente rabbineren 
Broder Wilfred. 
Men han kan i hvert fald ikke have ment Broder Filip. Filip 
er så passiv, han er ingenting. Men på den anden side, så 
har han en evne til – på mystisk vis – altid at være der, 
når man har brug for ham. Han dukker bare pludselig op. 
Måske er Filip Messias.
Selvfølgelig kan han ikke have ment mig. Han kunne da 
ikke mene mig? Jeg er jo bare helt almindelig. Men hvad 
nu, hvis han gjorde, altså mente, at jeg er Messias? Åh 
Gud, ikke mig! 
Jeg ville ikke være i stand til at være noget særligt for dig, 
eller kunne jeg? 

Og mens de gamle munke nu mediterede, ændrede 
stemningen i klosteret sig. Munkene begyndte at behandle 
hinanden med stor respekt, ja ærbødighed, for det kunne 
jo være, at én af dem var Messias. De begyndte også at 
behandle sig selv med særlig respekt.

Tiden gik. Så skete det en dag, at en ung vandringsmand, 
der var faret vild i skovene omkring klostret, bankede på 
for at spørge om vej. Munkene bød ham inden for, gav 
ham aftensmad, og han var med til brødrenes aftenbøn.  
Da det var blevet sent, gav de ham en tom klostercelle at 
sove i. 

En uge senere kom den samme unge mand tilbage til 
klosteret. Denne gang havde han nogle kammerater med. 
Alle ville mærke den fantastiske atmosfære, der herskede i 
klosteret. De unge mennesker blev ved med at komme, og 
de trak flere med sig. Klosteret begyndte at blive en slags 
retrætested for stressede mennesker. Nogle af dem blev i 
stadig længere tid i klosteret. 

En dag kom nogle af dem til abbeden og spurgte, om de 
måtte blive optaget i klosterfællesskabet. Fællesskabet 
begyndte at vokse, og der kom flere unge til. Alle ville være 
en del af det respektfulde og omsorgsfulde fællesskab.

Fællesskabet voksede og blomstrede, takket være 
rabbinerens gave. 

Rabbinerens gave [Rabbi’s Gift by Dr. M. Scott Peck] 

Betlehemsbarnets 
rejse til klosteret
Birgitte Thun, præst i Lyksborg
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