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Si er det atter jul. Dennegangladervi forfatterenKarla Frederiksenfortelle om sin barndomsjulpe Bredegerdi Kastrup
i irene omkring 1900.Hun var fodt i Ksbenhavni 1893,hvor
hendesfar var urmager.Hendesforfatterskabomfatter bl.a.
den lokalhistoriskeroman "Fra Amagermulden"fra 1934,
hvorjuleerindringens
ChrillesTsnnesen
ogsaer skildret.
Juleerindringen
er et udragfra en artikeli AmagerBladeti
1936.
Bredegird li for endenaf Kastrup(girds)vejved Ved Diget.
FamilienTsnnesen,
som ejedegArden,var kendtfor at vere
megetgestfrie. Det var ikke ualmindeligt,at der var 60-70ganytirsgilder.
stermedtil gArdens
Familienomfatterfar Chrilles,mor Neelog 9 born, Chrilles
Tonnesenblev over 90 ir gammel.Bredegird bley ttrugt som
i
baggrundfor et lokalhistoriskfriluftsspilved grundlovsfesten
juni 1949.Kort tid efter 16glrden i ruin efter en brand. GArden var overtagetaf kommunenet par Ar tidligereog var domt
til nedrivning.
jul pi enAmagergird.
Men her lidt om dengodegammeldags
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KarlaFrederiksen
Jul pe enAmagergird
Hvor var vi lykkelige,vi born,nir den lukkedevognfra girfor at fore os alle ud
den ude pfrAmager,holdti Gothersgade
jul
til
og fest.Hvor lrengehavdevi dog ikke spejdetned ad gaden for at se efter yognen.Forst klokkenfire lukkedefar forretningen,sAfor kunnedet ikke blive.Endeligholdt Tonncs
Tsnnesen
udenforhuset,hvorvi boede.
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Der var halm i bundenaf vognenog smi ruder til at kigge ud
af. Belessedemed pakker steg vi ind i yognen. Vi born sloges
altid for at sidde ved ruden hvor man kunne se ud.
Si ksrte vi igennem Kobenhavns gader, der slet ikke var til at
kende igen, kun en enlig betjent - enkelte mennesker,der bekessedemed pakker hastedeafsted.Et enligt fattigt menneske,
en fuld mand, var at se. Inden i huseneyar mange steder juletreerne t€endte,Hvor var det spEndendefor et ksbenhavnerbarn at rejse ud til en rigtig g6rd med koer og grise. Det sidste
stykke af vejen gik altfor langsomt.Nresendryppede og fingrene yar stiyeaf kulde, man alligevelvar det den bedstedel af
turen heroppe pe bukken.
"Girden, girden" ribte brodrene derinde fra den lukkede
vogn.Hvor jeg elskerdig, du gule gird, hvor der altid var godt
at vere, porten pA yid gab, lys i helestuelrengen.
Var nisserle
julegrodelr
mon ved at spise
derovrei stalden?
girden
AIle fra
var ude for at tage imod os. Varmen og duften
af mad strommede ud fra den ibenstiende dor. Jeg blev viklet
ud aftorkleder og trepper, og loftet ind i den store forstue. Jeg
sAstraks, at dsren var lukket til storstuen,"oppe pA krelderen"
som den hed. Men inde i spisestuenvar der dzekketlangt bord
medjulegran pi.
"Velkommen,velkommen"lsd det til os fra dem alle, Si spiste
vi risengroden med mandel i og fik dejlig gesesteg.Men hvor
var der lidt yed at fe mad, og hyor de voksnevar langsommetil
at spiseden. Der yar en hvisken og tisken imellem alle vi born,
der sad lejrede nederstyed bordet,
"Fir vi mon de to piquekjoler?"var det storesporgsmalimelIem Trein og mig. Fir vi mon de hvidepiquekjolertil jul€ballet
i Stjernekroen?
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Her sketesi megetomkring os, altsammenyar det n8sten for
lykkeligt at tenke pi. Men si lang tiden dog var, inden vi
skulle til juletr€eet.Endelig stilledevi op i forstuen.Onkel
Chrillesvar gaetderop i storstuenfor at tende lysenepi traet. Endeligabnedesdoren,og vi stormedeind i den storc stue,
hyor allede gamlemobleryar stillethentil side,for at det store tre kunnebredesinegronnegrenemedallede mangelys og
hjerterpi. Onkel Chrilleshaydeden mindsteaf bsrneneved
hAnden,og karle og pigervar fordeltimellemos, menvi koslap ikke vore venner,amagerbornenes
h?enbenhavnerborn
der,

Juleaften hos familien Petersen i villa Ssvang i Alleen. Fra
yenstreOscar og Hilda Jansen,Axel Clausen,inde ved treet:
Catarina Petersenog yderst til hojre OuscherPetersen.lE88
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Hvor trzeetvar stort og smukt! Hjemmehavdevi jo kun et lille
tre ien urtepotte,og det havdevi altid syntesyar et under,
ner det blev stillet i stueni Gothersgade.
I dennestorstuehaydeonkel giet omkring trreet,da han var
barn, og hansfar for ham.De eldre segnederundt i sofaerog
pA stole,men borneneholdt til denneher "Nu har vi jul igen".
Vi trampedeog masedeog nod, at der ingen boedenedenunder.
SA kom gaveuddelingen.
Piquekjolernevar der, hvor blev yi
ellevilde.Vi havde lenge set dem henge hos forkladekonen
hjemme i Gothersgade.
Der var et virvar af gavefremvisning,
piger
De svenske
stod generte og tog imod deres gaver ovre i
hjsrnet af stuen.Men karlenevar alleredegAetud i kokkenet
for at brygge sig en Amagerpunch,Si kom alle srekkemed
nodder og let,ler frem, de var gemteovre i det m@gtigeskab,
Det var altfor meget godt at opleve pA en aften. Det var os
umuligt at forsti, hvor far og mor alleredevar ved at sovepA
stolene,hvor de sad. Hvor var de trEtte af besyEret med forretningen,og hvor var amagerneanderledes
veltilpasseog rape.
ske at se
Si spilledevi lotteri om nodder,og endeligskulle yi til sengs.
Hver gik med sin tallerkenmed godterpi. Gayerneyar jo alleredelagt pA stole oppe ved sengene,
Vi haydemegetat tale
yi
om, nir vi kom iseng. Men inden gik iden, matte vi have
yindueshasperne
af vinduerne for at juleengleneikke skulle
glemmeos.Og udenfordorenestilledeyi yore stovler,de skulle
jo fyldes af englene,dersomvi havdeyleret flinke born. Med
skam at sigestod Trein og jeg megettidligt op og se efter, om
der var nogeti de andre stevler,vi hellereville haye.Men tantes stovler var stillet op i en kulkasse,og onkelsvar en kasse
clgarer.
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Julemorgen pi en Amagergird. Hvor yar det smukt, nir kirkeklokkerne ringede, og sneen li hvid udoyer markerne, og
fuglene sad i negenederude i haven. Langt borte bag hayens
treer skimtedes Ksbenhavn som en eventyrby i den lyse tindrende Iuft.
For barnet af Kobenhavnvar sAdanen julemorgenen andagt,
alle indtryk kom oyeryleldendeog m?egtigtil en. Hyor man beyregedesig pA gArden,var det som at gi pi opdagelsesrejse
i en
ny og ukendtegn,der hed "Jul pi landet".De herligelegei loft
og i kelder, i mark og have. Aftenerne der srenkedesig over
girden, og lunhedenindenfordensvagge.Besogaf familiende
- nir sneenli tykt - kom korendetil girden i kaner. Og legen i
storstuen, hvor man kogte pA rigtigt komfur, legede far og
mor, og tvang drengenetil at spisemaden.
Spendende yar det ogsi at vove sig udenfor g6rden om aftenen, m@rke kulden og skyndesig ind igen i lunhedentil det
rigt besatteaftenbord.
Og senere,nar der var dansetomkring trEet igen, og Amagerpunchen kom pA bordet, og vi alle sad omkring det og sang af
de smukke sange,da folte man, hyor det var lykkeligt at fA lov
til at opleveen jul pi Amagergirden.
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JuletrEhosfamilienFuchspa Kastrupglasverkca.1920
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Fru Larsensjulesild
Inger Larsen fra Amager Strandvej, havde en god opskrift pi
kryddersild,der kan brugesher til jul.
Sildene rengoresfor Hoyed, Ilale og skrel og
legges i 2 Dele Eddike og 1 Del Vand, med
en haandfuld Salt. Den Blarding skal de ligge i et Dogn, tages op og lobe af. Jeg vasker
Sildenelidt af i lidt Eddikevand,inden jeg
lagger dem i den anden Blanding, da de
samler si meget Blod. De legges med folgendeKrydderier:
30 gr Allehaande
30 gr sort Peber
30 gr Nelliker
30 gr spanskIlumle
LaurbErblade imellemLagene
1% pnd morkt Puddersukker
375 gr fint Salt
Opskriften svarer til 1 ol Sild (80 stk)
De mA kobe hele Krydderier og stode dem, da de skal
yrere groftstodte og saa blande det hele sammen og
legge Sildene med Ryggen nedad og drysse Krydderier imellem hvert [ag, Sildenekan spisesefter 8-10 dage, der skal legges pres paa.

HASK AT BESOGE UDSTILLINGEN: "Alverdens pressede
glas. En udsti ing fra Michael Blochs Samling" pd K{tstrupgdrhamlingenfra den 11.121997til den 25.1.1998.Adsfi inef
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaflosdhenvenddig til:
kalhistoriskinteresse,
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