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Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

Hundredåret for Genforeningen fik mig til at tænke på nogle breve,
som min morfar, Anders, som 15-årig skrev til sine forældre i København. Han var i 1890 på ferie hos en onkel og tante i Christiansfeld.
Brevene er dateret fra d. 25. juli til d. 6. august. Jeg har plukket nogle
ting ud fra de tre lange breve.
Om rejsen til Christiansfeld fortæller han, at han og den to år
yngre søster sejlede med
dampskib fra København til
Kolding. Afgang kl. 19. Søsteren kom til køjs i pæn tid, men
han måtte vente til ”Jomfruen”,
som han skriver, først lavede til
køjs kl 22.30.

et dansk frimærke til 8 øre på
brevet. Fra Preussen ville det
koste 40 pfennig.
Han går en tur sammen med
onklen og kusinerne. Undervejs
kom et stærk regnebyge, så det
var godt, at de havde
”Parapluits” med.

En af dagene under Anders’
besøg arrangerer onklen en
fodtur til Skamlingsbanken. Af
sted går de, onklen, Anders,
Christine og to små kusiner på
8 og 10 år.
De går hjemmefra før kl 8 og er
ved Skamlingsbanken før kl. 11.
De har mad med, men onklen
køber 5 bajere til dem (!)

En af dagene kommer ”Søster
Hansen” for at passe huset,
mens hele familien skal på tur til De går rundt og se på mindeAnslet Strand 10 km fra Christi- sten, og han fortæller om støtten, som har været sprængt i
ansfeld.
stykker og er samlet igen, Han
De kører i Char-a-banc og har
og onklen går videre ned til
flere familiemedlemmer fra byen stranden, mens pigerne hviler
med.
sig. Anders regner ud, at han og
De kom til ”Frederits” kl. 7.45,
Anders og Christine leger med onklen, da dagen er omme, har
hvor de måtte vente i 3 timer,
de mindre fætre og kusiner ved gået omtrent 7 mil (altså ca. 50
mens man ventede på tørvejr,
km).
stranden, og Anders fortæller
så man kunne losse, inden ski- stolt, at han fangede en krabbe
Inden Anders skal rejse hjem,
bet sejlede videre til Middelfart
med hånden. Christine lokkede sørger han for lidt grænseindog siden ankom til Kolding kl
senere Anders til at gå videre
køb: Han køber notesbøger, for
14, hvor onklen hentede dem i
med krabbefangsten. Hun fande er ”voldsomt” billige her, som
en lejet bil.
gede dem med en fiskestang af han skriver.
en gren med en snor og en leVed det danske toldsted anMin morfar blev præst i den
meldte onklen Anders zither for vende musling, og han bragte
dem op til Kroen, hvor de holdt danske folkekirke. I 1905, da
at den kunne komme frit over
til.
han var 30 år, blev han og Chrigrænsen. Her på grænsen bemærker han, at på den danske Det var kun ham, der turde tage stine gift. Tilfældigvis har jeg en
arbejdsdagbog fra min morfar.
side står der hvide sten langs
krabberne da de, som han skrivejen, som måler i favne, mens ver, kneb så væmmeligt i fingre- D. 22. juli 1915 skriver han som
det første: 25-årsdagen for Chrider syd for grænsen måles i
ne. Krabberne skulle med hjem, stines og mit første møde i Chrikilometer, og en sten fortæller
så de kunne spise dem til frostiansfeld.
”236 Kilometer von Altona”.
kost dagen efter.
Kirsten Olesen 2. gilde
Nu mødes han så med familien På køreturen hjem opfordrer
i Christiansfeld, tanten og flere
onklen børnene til at synge nogkusiner og fætre. Den ældste
le danske sange, men ikke
kusine Christine er 15 år, hende ”Dengang jeg drog af sted”, den
kommer vi til at høre mere om. var det særlig forbudt at synge,
Anders taler tysk med kusinerog de kunne risikere at komme
ne, ”så lærer man jo lidt med
til at betale mulkt, hvis en
det samme”, som han skriver.
preussisk gendarm skulle høre
det. Børnene fortæller, at de er
I de næste breve fortæller han
om, hvad han oplever. Han fin- kede af, at de ikke lærer danske
sange.
der ud af, at det er billigere at
sende breve fra den danske
Stafetten sendes videre til ?????, 1. Gilde
side, så han går op til grænsen
3-4 km nord for byen og sætter
Om aftenen tog han en Bajer,
mens søsteren fik en kop te,
han betalte 60 øre og mente, at
det var ”skammeligt dyrt”. Op ad
formiddagen måtte de købe sig
5 stykker smørrebrød, da de
ikke havde mad nok med. Det
beløb sig til 60 øre.

1. Gilde
Gildemester
Lis Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609
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2. Gilde
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6200 Aabenraa

2129 7385
kogslange@gmail.com
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En tidlig påmindelse

1. sct. Georgsgilde Åbenrå
2. Aabenraa inviterer til Nytårsgildehal!
inviterer til

STIFTELSESDAG

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00
I spejderhuset i Stubbæk

den 12.12.2019 kl. 18.00
Vi skal starte med et lille juleløb

Der kommer også annonce i januar-nummeret, men kryds af
i kalenderen allerede nu.

(det vil foregå i huset)
derefter vil vi servere en udsøgt middag.

Tilmelding til Susanne Lange kogslange@gmail.com eller
4064 6438

Pris kr. 60,00 inkl. drikkevarer

Glæd jer til en hyggelig aften med udfordringer som sidder
lige i skabet!!

Tilmelding til Helle Sønnichsen senest 8.12.19.
Tlf.: 2365 0492 Mail: hsonnichsen@bbsyd.dk

Hilsen fra Skarnbasserne.

1. Gilde Julehygge i Spejdergården Rødekro
Duften af julegran, gløgg og kløben
nybagte æbleskiver med og uden svedsker.
En dejlig aften hvor der blev lavet flotte
adventskranse, hygget over bordet, sunget
julesange. Så nu er vi snart klar til jul.
Tak til Barsøgruppen. Ref.: Birgit Anker

se lige her bemærk

husk da lige obs obs obs obs så er det altså nu kom nu, det er ikke farligt, det gør ikke ondt

Kan det passe

at man slet

ikke har noget at

skrive om i Gilder-

ne ???????

Stafetten.
Ja så er det så vidt igen. Stafetten vil gerne fordeles over 2020.

Det var lidt en hård fødsel at få fordelt stafetten i 2019. Men det lykkedes til sidst, tak for alle jeres gode indlæg.
1. Gilde: januar - marts - maj /juni - august - oktober - december
2. Gilde: februar - april - juli - september - november.
Bare send en mail til Gildenyt@aabenraagilderne.dk hvornår du ønsker at skrive stafetten.
Hurtigst muligt så du kan få den måned du helst vil have.
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GILDEKALENDER
december 2019
12. december

Stiftelsesdag

1. Gilde

Onsdag den 11. december (eftermiddag)

Fra 6. oktober til 29. december

Juletur

Jørgensgård Skov

Vi går en frisk tur i et område tæt på Felsted og hygger os
bagefter i Damms Gård med Glühwein, æbleskiver og julesange

Søndage fra kl. 10.00-11.30
Mødested:
Skovens første P-plads på venstre hånd ved
Jørgensgård Skovvej

Turledere Troels og Kirsten

Vi siger tillykke til
Henrik Lund fylder 60 år den 7.12.2019

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. december 2019.
Indlæg sendes vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til
Gildenyt@aabenraagilderne.dk
Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen form for opsætning. Der findes så mange forskellige tekstprogrammer så jeg oftest får mere arbejde ud af det. Ofte bindes billeder fast til teksten når den bliver sendt, dvs. så kan jeg ikke
tilpasse det til den plads der er. Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem.
REDAKTØREN

