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Dennejuleerindring er skrevet afEdith Svensson i 1969. Hun blcv
fodl i l89l og var datter af senere bankdirektsr E.B. PeteNcn.
Amagerbanken. Hun var ud afen bsmeflok pi 1l. Familien boedc
I'orst i Kobenhavn men fl)'ttede i 1903 til Kastrup neruere
bestemt: villa Strandhoj p6 Amager Strandvej.

Familien Pelelsenforan villa Strandhoj, ca. 1905.
Juleerindringens forfutter, Edith Petersen grft Svensson, stdr

foran sin far til hajre pd billedet.
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Juleforberedelser

Bagning
I kskkenet i dagene for jul havde der veret travlt
kagebagning: klejner. brune kager og pebemodder.
Her kommer en opskift pd en aldeles lekker pebernod,
kaldtes "Bedstemoders Pebemsd". Opskriften er i hvert fald
hundrede ar samrnel nu:

med

som
over

l/2 pund svinefedt
l/4 pund puddersukter (helst lyst)
knapt I pund mel
5 spiseskefulde piskeflode
I teske natron
I spiseskcfuld nelliker (efter behag)
I spiseskefuld kanel (efter behag)
I topteske kardemomme, muligvis allehande

Der er ingen peber i, merkeligt nok. Dejen rulles ud til en polse
og skeres i smastykker, der rulles kugleformede.
Bagningen foregik pd et jemkomfur, der opvarmedes med L:ul.
Hvert bagvaerk indeholdt to pund hvedemel, sA det var store
portioner. Bonene fik lov til at h.j@lpe til, rulle pebemodder, lave
slojfer pi klejner og more os med at fremstilie kagemend og
kagekoner af den brune dej, og pFtet med mandler i gt mal
Dejen pA pebemodderne blev rullet temmeligt meget af sma
barnehender, sa dejen blev eftcrhdnden om end morkere, end
oprindeligt planlagt.
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Gdsen
Gisen var kobt hos slagtermester Steffensen i Kastruplundgade,
og nu skulle den gores i stand og ryldes med svedsker og ebler.
Det var en meget stor gds, for den skulle sla til til 2 foreldre, to
mostre, en pige og elleve bom.

Rengoring
l)er matte ikke vaskes toj mellemjul og nltar. for sa ville der vacrc
lig i huset inden det kommende Ar var omme. Derfor var der
l'orinden storyask i krnldercn i dagcne for jul. Kokkenet blev
renskuret, gulvet hvidskuret med frisk sand pA, og kobbertojet
blev pudset s€erligt grundigt, og skinnede pa hyldeme i kokkenet.
Der var i vores kokken en rigtig gammcldags vandpost, ligesom
man brugte i haveme senere.

Juletr@et
Juletreet blev pyntet af min far og storebror. og vi matte absolut
ikke se trcet forjuleaften. Der blev hengt et t@ppe for flojdorene
ind til spisestuen. Min bror kravlede dog op pa en stige og kiggede
ovenover teppet. Hvert Ar drillede far os med, at i ar skullc vi kun
have et lille tr€e. Det syntes vi, var en stor ulykke. Vi var vant til et
tre fra loft til gulv. Trilet var pyntet med k@nrmerhuse i/ldt med
nodder og et stykke konfekt og hjerter, honningnisser, pigconer
inde langs stammen og en stor sljerne. Juleroser blev lavet af
silkepapir over en strikkepind i fbrskellige fbrver, hoirode, hvide
og lyserode. Stilken var et stykke staltrad med gront silkepapir
om. Der var ogsA engle og forskellige smating som en trompct og
9n tromme: vor gamlejulesang tro og levende lys.
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JUtegaver
Nogen tid forjul samlede min €ldst€ soster os bom oppe ovenpa i
sit sovevcrelse og vi syede julegaver. Det var meget hyggcligt. Vi
havde selv lavet hjerter og kremmerhuse i tiden for jul, de blev
hengt pa en lang snor i spisestuen.
Mor havde travlt med at kobe julegaver. Sd vidt jeg kan huske fik
hun hundrede k. til allc gaverne, sA den skulle regnes ud. Mor
smuttede frem og tilbage med pakkeme. De blev dels lagt under
juletr@et dels pa et bord med hvid dug. Der blev pakket, mcn man
brugte ikke det fine julopapir, som man kan kobe nu. I det hele
taget brugte vi i vores hjem ikk€ sA meget med at pakke gaveme
ind.
Da vi boede i Kobenhavn havde vi udsigt til Stroget, som ikke var
pyntet som nu. Men dct var morsomt, at se den store strom af
mennesker.
Vi havde en moster, som kom meget i vort hjem. Hun var der
selvfolgelig juleaften. Hun havde en del humoristisk sans. Hun
morede sig meget over mig engang. Jeg havde lAnt en tokrone af
min storesoster, som altid var meget rundhandet. Moster fulgte
mig ned til Thomgreen, der havde legetojsfonetning lige
nedenunder. Jeg fik minsandten gaver til heie familien, tiorcsting.
Min bror havde snuset gaveme op, og sladret til min lidt eldrc
soster, sd lillejuleaften, nirjeg spurgte, om hvad hun onskede sig
sagde hun skine, skine, del var nemlig en liile symaskine. En
anden soster fik en lille kniv, som hun virkelig havde megcn brug
for. Det var dengang en tiore var noget verd.
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Juleaften

Alle bom var grundigt vasket til dagen og fik rent toj pi fra inderst
til yderst. P6kledningen var for pigeme uldtrojer (offe
hjemmestrikkede), chemiser, livstykke (hjemmeheklet) uldne
bukser, der gik lidt over kncet, farven kunne vare rsd, over
bukserne uldklokke med tunger syet af flonel og med strikkede
tunger. Stromper, uldne sorte, oftest hjemmestrikkede. Fodtojet
var for det meste tresko udendors, inde brugte man sutsko med
filtsiler. Drengene kom i matrostojet ellerjegerset (grajakke med
lederbaelte, korte bukser). Skjorter, hvide med korte lermer. Flvid
have til jegersEttet.
Tiden sneglede sig langsomt af s1ed, alle bomene blcv jaget ud at
Iege, eller ovenp6, nar vejret var slemt.
De stone born underholdt de mindre, blandt andet med at leg€
juletr@: en stor gren fra grantrEeet blev sat i strasEdet pA en stol
(Wienerstol), og dc rester, der var tilbage fra juletrespyntningen
fik de lov at pynte med. SA danscde de smd bsrn om denne
interimistiske opstilling og sangiulesalmer- og sange.
Duften af gdsen trengte ud i stuen. Risengroden blcv rort i den
store gryd€, hvor der var anvendt 6 til 8 potter melk, Dengang
skulle risene koge i flere timer, og man matte afhcnsyn til melken
rore flittigt i gryden hele tiden. Efterhanden som komfuret blev
mere og mere varmt hen ad rodglodende, sattes flere ringe pa, og
til sidst stod gryden ovenpa komfuret helt tilbage.
Der var ikke pyntet op i stuerne, som man brugcr nu, heller ikke
udenfor hoveddoren. En mostcr kom som juleg&st, og kom med
sine smi gaver, som bsmene naturligvis va( serligt intoresseret i,
geme smAting, som smykker, brochcr og nAle i simili, og parfume
kaldt for "Nattcns Dronning". Dcn var meget pa mode dengang.
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Julebordet tog lang tid og blev drkket af de store piger og vores
moster hjalp med pyntningen. Hvid dug med broderet bordlsber
med monster af frugtskdle med frugter og udenom en bort med
muslingeskalleq broderet i blat gam ichangerende farve i
kontursting. Fineste porcelen med red kant, solvtoj i plet var
pudset. Ufarvede olglas med fod fia glasverket i Kastrup. Ikke
nogen p),ntning som nu med blomster og gran.
Stuen var oplyst med gaslys (i dagligstuen petroleum) - ikke
levende lys pa bordet som nu.
Fader sad ved enden af bordet med tojservietten sat i flippen og
han talte bomene, om de nu vax fuldtallige. De mindste sad i
nrrheden afmoder, der sad midt for bordet. Der var faste Dladser
men ingen "rangordcn".
Font fik vi en stor portion sengrod med mandel i, mandelgave:
rnarcipangris. Der skulle spises godt afforste ret. Drys af kanel og
sukker sarrmenblandet og en smorklat i midten, dog kun i forste
portion. Til risengoden fik vi hvidtol med smcltet sukker i.
Julegesen blev skaret for af mor, hvide kartofler og lidt
sukkerbrunedo kartofler, rodkal og sovs. Ikke syltetoj €ller gele,
som bruges nu. Men der var jo svedskeme og eblerne i gfuen.
Efter bordet hjalp alle med opvasken, den skulle verc af ve-jcn for
festlighedeme kunne fortsette. Det ma lige indskydes, at der
heller ikke serveredes vin til maden. Men humoret var hojt, fader
var rigtigt i julehumor (til daglig var han streng, kunne normalt
ikke holde sine bom ud. Ner han kom hjem fra arbejdet, blev de
sendt v€k - ovenpa)-
Efter opvasken stillede alle sig op pd en lang rekke og ailentede
Abningen til det t@ndtejuletre i den anden stue.
lnden vi skulle ind til trueet, blev vi stillet op i en lang rekke, efter
storelse, de sma forrest. Far tendte sa lysene pa treet, flojdorene
blev ebne! og vi dbte af vore lungers fulde kraff, A-a-a-h!
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Vore dukker sad pyntede og reparerede pa rad, i dcn rode
plyssof4 og vi for hen til hver sin dukke, for bagefter at slutte
keds om tueet og synge "hejt fra tr€eels gronne top", med
dukkeme med i kedsen. Vi sang ogsi salmer og min storesoster
spillede klaver til dem.
Vi matte ikke falde over gaveme. Beskedenheden blev holdt i are.
Stii dig sidst i rekken, tag ikke noget, for du sporger. Det g@lder
ikke i vor tid. Gaverne var ikke sA store og flot1e som nu. Vi var
ikhe forv@nte, skont min fader nok kunne have rAd til at flotte sig
lidt mere. Men vi var taknemmelige for et julehefte til en 25 ore,
griller og blyanter.
C)msider var gaverne uddelt. Bordet med den hvide dug blev tomt
og nodder og godter og appelsiner fik plads i stedel papir flod
rundt omkring, sejlgarn ligeledes, det matte ordnes bagefter.
Der var kommet en bel del kort fra venner og bekendte, og kortenc
skulle bses.
Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagt julekage og smdkager.
Vi fik lov at vare lenge oppe, og alle gaveme blev samlet ihver
sin bunke og bdrct ind ved sengen, sa vi straks havde dem
iulemorsen.

Jeg vil aldrig onske juJen vil gd ud af tilverelsen, De kender nok
sangen, "Vend kun op og ned pd alle ting, ror blot ikke ved vor
gamteju1".
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iamilien Ouscher Petersen fejrer jul i villa
iovang i Alleen ca. I888



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 4605 45

AeNINGTIoBR:
MANDAG 16 -20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12 - 15

Lokalhistorisk Samling har desuden
udstillinger pA Kastrupgirdsamlingen:

"Midt pi Amager" og "Kastrup Glas".
Abent: tirsdag - sondag 14 - l7

onsdag tillige 19 - 21

Og pd Plydsen, Amager Strandvej 350, I . sal:
"Kastrupfiskerne og havnen"o "Plydsen" og
"Fra Sverige til TArnby".
Abent: lordag og sondag 12 - 16


