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Si er det atter jul. Denneganglader vi forfatteren
Karla Frederiksen fortaelleom sin barndomsjul pe
Bredegird i Kastrup i irene omkring 1900.Hun
var fsdt i Ksbenhavn i 1893,hvor hendesfar var
urmager. Hendesforfatterskab omfatter bl.a den
lokalhistoriske roman " Fra Amagermulden" fra
1934,hvor juleerindringensChrillesTonnesenogsi er skildret.
Juleerindringen er udtog fra en artikel i Amager
Bladeti 1936.
Bredegird li for endenaf Kastrup(girds)vej ved
Ved Diget. Familien Tonnesen,som ejedegirden,
var kendt for at vere megetgrestfrie.Det var ikke
ualmindeligt, at der var 60-70gester med til girdens nyt:irsgilder.
Familien omfattede far Chrilles, mor Neel og 9
bsrn. Chrilles Tsnnesenblev over 90 ir gammel.
Bredegird blev brugt som baggrund for et lokalhistorisk friluftsspil ved grundlovsfesteni juni 1949.
Kort tid efter li gArdeni ruin efter en brand. Girden var overtagetaf kommunen et par 6r tidligere
og var domt til nedrivning.
jul pA en
Men her lidt om den godegammeldags
AmagergArd,
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Karla Frederiksen

Jul pi en Amagergird
Hvor var vi lykkelige, vi born, nir den lukkede
vogn fra girden ude pi Amager holdt i Gothersgade for at fsre os alle ud til jul og fest. Endelig
holdt TonnesTsnnesenudenfor huset.hvor vi boede.

solvbrylluppi BredeChrillesog NeelTonnesens
efird 1909.
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Der var halm i bunden af vognenog smi ruder til
at kigge ud af. Belressedemed pakker stegvi ind i
vognen.Vi bsrn slogesaltid for at siddeved ruden,
hvor man kunne se ud,
Si ksrte vi igennemKobenhavnsgader, der slet
ikke var til at kendeigen. Kun en enlig tretjent enkelte mennesker,der belressede
med pakker hastedeafsted.Et enligt fattigt menneske,en fuld
mand, var at se,Inden i husenevar mangesteder
juletreerne trendte.Ilvor var det sp:endendefor et
kobenhavnerbarnal rejseud til en rigtig gird med
koer og grise. Det sidstestykke af vejen gik altfor
langsomt.Nresendryppede og fingrene var stive af
kulde, men alligevelvar det den bedstedel af turen
heroppe pi bukken.
"Girden, girden" ribte brsdrene derinde fra den
lukkede vogn. Hvor jeg elsker dig, du gule gird
hvor der altid var godt at vrere porten pi vid gab
lys i hele stuel:engen.Var nissernemon ved at spisejulegroden derovre i stalden?
Alle fra girden var ude for at tage imod os.Varmen og duften af mad strsmmedeud fra den
ibentstiende dor. Jeg blev viklet ud af tsrklreder
og t2epperog loftet ind i den store forstue. Jeg sir
straks, at dsren var lukket til storstuen,o'oppepi
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kaelderen,"som den hed. Men inde i spisestuenvar
der dekket langt bord med julegran pi.
"Velkommen, velkommen" lsd det til os fra dem
alle. Si spistevi risengrodenmed mandel i og fik
dejlige gisesteg.Men hvor var der lidt ved at fi
mad, og hvor de voksnevar langsommetil at spise
den. Der var en hvisken og tisken imellem alle vi
born, der sad lejrede nederstved bordet.
"Fir vi mon de to piquekjoler?" var det store
sporgsmil imellem Trein og mig. Flr vi mon de
hvide piquekjoler til juleballet i Stjernekroen?
Her sketesi megetomkring os, og altsammenvar
det nrestenfor lykkeligt at t:enke pi. Men se lang
tiden dog var, inden vi skulle til juletreet. Endelig
stillede vi op i forstuen. Onkel Chrilles var giet
derop i storstuenfor at tende lysenepi traet. Endelig lbnedes doren, og vi stormede ind i den store
stue,hvor alle de gamle msbler var stillede hen til
side,for at det store trse kunne brede sine gronne
grene med alle de mangelys og hjerter pi. Onkel
Chrilles havde den mindste af bsrnene ved hAnden, og Karle og piger var fordelte imellem os,
men vi ksbenhavnerbsrn slap ikke vore venner,
amagerborneneshender.
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Hvor traet var stort og smukt! Iljemme havde vi
jo kun et lille tre i en urtepotte, og det havde vi
altid syntesvar et under, nir det blev stillet i stuen
i Gothersgade.
I denne storestuehavde onkel gAetomkring treet,
da han var barn, og hans far fsr ham. De aeldre
segnederundt i sofaer og pi stole,men bsrnene
holdt til denneher "Nu har vi jul igen',. Vi trampedeog masedeog nod, at der ingenboedenedenunder.
Si kom gaveuddelingen.Piquekjolernevar der,
hvor blev vi ellevilde.Vi havdejo lenge set dem
henge hos forklredekonenhjemme i Gothersgade.
Der var et virvar af gavefremvisning.De svenske
piger stod generteog tog imod deresgaver ovre i
hjornet af stuen.Men karlene var alleredegiet ud
i kskkenet for at brygge sig en Amagerpunch. Si
kom alle srckkemed nsdder og rebler frem, de var
gemte ovre i det megtige skab. Det var altfor meget godt at oplevepi en aften. Det var os umuligt
at forsti, hvor far og mor alleredevar ved at sove
pi stolene,hvor de sad. Hvor var de trrette af besveret med forretningen, og hvor var amagerne
anderledesveltilpasseog raske at se pi.
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Si spilledevi lotteri om nodder, og endelig skulle
vi til sengs.Hver gik med sin tallerken med godter
pl. Gavernevar jo alleredelagt pi stole oppe ved
sengene.Vi havde neget at tale om, nir vi kom i
seng.Men inden vi gik i den, mitte vi have vinduehasperneaf vinduerne for at juleengleneikke
skulle glemmeos. Og udenfor dorene stilledevi
vore stovler, de skulle jo fyldes af englene,dersom
vi havdeveret flinke born, Med skam at sigestod
Trein og jeg neget tidligt op og sAefter, om der
var nogeti de andre stovler, vi hellere vilde have.
Men tantes stsvler var stillede op i en kulkasse,og
i onkelsvar en kassecigar.
Julemorgenpi en Amagergird. Hvor var det
snukt, nir kirkeklokkerne ringede, og sneenli
hvid udover markerne, og fuglene sad i negene
derude i haven. Langt borte bag havenstrceer
skimtedesKobenhavn som en eventyrby i den lyse
tindrende luft.
F or barnet af Kobenhavnvar sidan en julemorgen
en andagt, alle indtryk kom overveldende og
m&gtigt til en. Hvor man bevagedesig pi garden,
var det som at ge pe opdagelsesrejse
i en ny og
ukendt egn, der hed "Jul pA landet". De herlige lege i loft og i kelder, i mark og have.Aftenerne der
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ssenkedesig over girden, og lunheden indenfor
densvegge.Besogaf familien der, nir sneenlfr
tykt, kom korende til girden i kaner. Og Iegeni
storstuen,hvor man kogte pi rigtigt komfur, legede far og mor, og tvang drengenetil at spisemaden.
Sprendendevar det ogsi at vove sig udenfor girden om aftenen,merke kulden og skyndesig ind
igen i lunheden til det rigt besatteaftensbord.
Og senere,nir der var dansetomkring trreetigen,
og Amagerpunchenkom pi bordet,og vi alle sad
omkring det og sang af de smukke sange,da folte
man, hvor det var lykkeligt at fi lov til at opleve
en juI pi Amagergirden.

7
December
1996

%

lP,
IENAILlEN"
" srf o lP,

&

..]P']LYSS]EN''

.*)t,{fr::,
@@
Udstillingerne
&bnerden23.11. 1996
Arrangeretaf : Timby KommunesLokalhistoriskeSamling
Udstillingsstedet
"Plyssen",AmagerStrandvej350.
Abent: Lordage og sondage: l3-17
LIJKKET: 21.121996- 5.1 1991
Abenti 1997:Lordageog sondage: 13-16

ellerandetaf 1oHvisduharbilleder,oplysninger
digtil:
kalhistorisk
interesse,
sehenvend
LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLf,VEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 50 09 76

ABl{lNcsrn:
MANDAG
TIRSDAG
FREDAG

16-20
12-16
12.15

LokalhistoriskSamlinghar desudenen fast
udstillingpi Kastrupgird:
Midt pi Amager
Kastrup Glas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige 19-2I

