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Dennejuleerindringer skrevetafEdith Svenssoni 1969.Hun blcv
fodl i l89l og var datter af senerebankdirektsrE.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 Strandhojp6 AmagerStrandvej.

Familien Pelelsenforan villa Strandhoj,ca. 1905.
Juleerindringensforfutter, Edith Petersengrft Svensson,stdr
foran sinfar til hajre pd billedet.
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Juleforberedelser
Bagning
I kskkenet i dagenefor jul havde der veret travlt med
kagebagning:
klejner.brunekagerog pebemodder.
Her kommer en opskift pd en aldeleslekker pebernod,som
kaldtes"Bedstemoders
Pebemsd".Opskriftener i hvertfald over
hundredear samrnelnu:
l/2 pundsvinefedt
(helstlyst)
l/4 pundpuddersukter
pund
knaptI
mel
piskeflode
5 spiseskefulde
I teskenatron
I spiseskcfuld
nelliker(efterbehag)
kanel(efterbehag)
I spiseskefuld
I topteske
kardemomme,
muligvisallehande
Der er ingenpeberi, merkeligtnok.Dejenrullesud til en polse
og skeresi smastykker,
derrulleskugleformede.
Bagningenforegik pd et jemkomfur,der opvarmedes
med L:ul.
Hvert bagvaerkindeholdtto pund hvedemel,sA det var store
portioner.Bonene fik lov til at h.j@lpe
lave
til, rulle pebemodder,
pi
slojfer
klejner og more os med at fremstiliekagemendog
kagekoneraf den brune dej, og pFtet med mandler i gt mal
Dejen pA pebemodderne
blev rullet temmeligtmegetaf sma
barnehender,sa dejenblev eftcrhdnden
om end morkere,end
planlagt.
oprindeligt
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Gdsen
Gisen var kobt hos slagtermester
Steffensen
i Kastruplundgade,
gores
og nu skulleden
i standog ryldesmedsvedskerog ebler.
Det var en megetstor gds,for denskullesla til til 2 foreldre,to
mostre,en pigeog ellevebom.
Rengoring
l)er matteikke vaskestoj mellemjulog nltar.for saville dervacrc
lig i husetinden det kommendeAr var omme.Derfor var der
l'orindenstoryaski krnldercni dagcnefor jul. Kokkenetblev
renskuret,gulvet hvidskuretmed frisk sandpA, og kobbertojet
grundigt,og skinnede
blevpudsets€erligt
pa hyldemei kokkenet.
Der var i voreskokkenen rigtig gammcldags
vandpost,ligesom
manbrugtei havemesenere.
Juletr@et

Juletreetblev pyntetaf min far og storebror.
og vi matteabsolut
ikke setrcet forjuleaften.Der blevhengtet t@ppefor flojdorene
ind til spisestuen.
Min brorkravlededogop pa en stigeog kiggede
ovenoverteppet.HvertArdrilledefar osmed,at i ar skullcvi kun
haveet lille tr€e.Det syntesvi, var en storulykke.Vi var vanttil et
tre fra loft til gulv.Trilet var pyntetmedk@nrmerhuse
i/ldt med
nodderog et stykkekonfektog hjerter,honningnisser,
pigconer
inde langs stammenog en stor sljerne.Juleroserblev lavet af
silkepapirover en strikkepindi fbrskelligefbrver,hoirode,hvide
og lyserode.Stilkenvar et stykkestaltradmed gront silkepapir
om. Der var ogsAengleog forskelligesmatingsomen trompctog
9ntromme:vor gamlejulesang
tro og levendelys.

Dccembcr
l9t8
1

Jtrletre hos.fantilien FucltsKostru;t cct | 920

D e c e m b c1r 9 9 8

JUtegaver

Nogentid forjul samlede
min €ldst€sosteros bom oppeovenpai
sit sovevcrelse
og vi syedejulegaver.Detvar megethyggcligt.Vi
havdeselv lavethjerterog kremmerhuse
i tiden for jul, de blev
hengtpa en langsnori spisestuen.
Mor havdetravlt medat kobejulegaver.Sdvidt jeg kan huskefik
hun hundredek. til allc gaverne,sAden skulleregnesud. Mor
smuttedefrem og tilbagemedpakkeme.De blev dels lagt under
juletr@etdelspa et bordmedhvid dug.Derblev pakket,mcnman
brugteikke det fine julopapir,somman kan kobenu. I det hele
tagetbrugtevi i voreshjemikk€ sAmegetmed at pakkegaveme
ind.
Da vi boedei Kobenhavn
havdevi udsigttil Stroget,somikkevar
pyntetsom nu. Men dct var morsomt,at se den storestromaf
mennesker.
Vi havdeen moster,som kom megeti vort hjem.Hun var der
selvfolgeligjuleaften.Hun havdeen del humoristisksans.Hun
moredesig megetovermig engang.JeghavdelAnten tokroneaf
min storesoster,
som altid var megetrundhandet.
Mosterfulgte
mig ned til Thomgreen,der havde legetojsfonetninglige
gavertil heiefamilien,tiorcsting.
nedenunder.
Jegfik minsandten
gaveme
Min bror havdesnuset
op, og sladrettil min lidt eldrc
soster,sdlillejuleaften,nirjeg spurgte,
om hvadhun onskedesig
sagdehun skine,skine,del var nemligen liile symaskine.En
andensosterfik en lille kniv, somhun virkelighavdemegcnbrug
for. Det var dengang
en tiorevarnogetverd.
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Juleaften
Alle bom vargrundigtvaskettil dagenog fik renttoj pi fra inderst
til yderst. P6kledningen var for pigeme uldtrojer (offe
hjemmestrikkede),
chemiser,livstykke (hjemmeheklet)uldne
bukser,der gik lidt over kncet, farvenkunne vare rsd, over
bukserneuldklokkemed tungersyetaf flonel og med strikkede
tunger.Stromper,uldne sorte,oftesthjemmestrikkede.
Fodtojet
var for det mestetresko udendors,inde brugteman sutskomed
filtsiler.Drengene
komi matrostojet
ellerjegerset(grajakkemed
lederbaelte,
kortebukser).Skjorter,hvidemedkortelermer.Flvid
jegersEttet.
have til
Tidensneglede
sig langsomtaf s1ed,alle bomeneblcvjagetud at
Iege,ellerovenp6,narvejretvarslemt.
De stone born underholdtde mindre,blandtandetmed at leg€
juletr@:en stor grenfra grantrEeet
pA en stol
blev sat i strasEdet
(Wienerstol),
og dc rester,der var tilbagefra juletrespyntningen
fik de lov at pynte med. SA danscdede smd bsrn om denne
interimistiske
opstillingog sangiulesalmerog sange.
gdsen
Duftenaf
trengteud i stuen.Risengroden
blcv rort i den
storegryd€,hvor der var anvendt6 til 8 pottermelk, Dengang
skullerisenekogei fleretimer,og manmatteafhcnsyntil melken
rore flittigt i grydenheletiden.Efterhanden
som komfuretblev
mereog merevarmthenad rodglodende,
sattesflereringepa, og
til sidststodgrydenovenpakomfurethelttilbage.
Der var ikke pyntetop i stuerne,sommanbrugcrnu, hellerikke
udenforhoveddoren.
En mostcrkom somjuleg&st,og kom med
sinesmi gaver,sombsmenenaturligvisva( serligt intoresseret
i,
gemesmAting,
somsmykker,brochcrog nAlei simili,og parfume
kaldt for "NattcnsDronning".Dcn var megetpa modedengang.
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Julebordettog langtid og blev drkket af de storepigerog vores
mosterhjalp med pyntningen.Hvid dug med broderetbordlsber
med monsteraf frugtskdlemed frugterog udenomen bort med
muslingeskalleqbroderet i blat gam ichangerende farve i
kontursting.Finesteporcelenmed red kant, solvtoj i plet var
pudset. Ufarvede olglas med fod fia glasverket i Kastrup. Ikke
nogenp),ntningsomnu medblomsterog gran.
Stuen var oplyst med gaslys(i dagligstuenpetroleum)- ikke
levendelys pa bordetsomnu.
Fadersadved endenaf bordetmedtojservietten
sat i flippenog
han talte bomene,om de nu vax fuldtallige.De mindstesad i
nrrhedenafmoder,der sadmidt for bordet.Der var fasteDladser
meningen"rangordcn".
Font fik vi en stor portion sengrodmedmandeli, mandelgave:
rnarcipangris.
Der skullespisesgodtafforsteret. Drys af kanelog
sukker sarrmenblandetog en smorklati midten, dog kun i forste
portion.Til risengodenfik vi hvidtolmedsmcltetsukkeri.
Julegesenblev skaret for af mor, hvide kartofler og lidt
sukkerbrunedo
kartofler,rodkalog sovs.Ikke syltetoj€ller gele,
som brugesnu. Men der var jo svedskeme
og eblernei gfuen.
Efterbordethjalpalle medopvasken,
denskulleverc af ve-jcnfor
festlighedeme
kunne fortsette.Det ma lige indskydes,at der
hellerikke serveredes
vin til maden.Men humoretvar hojt, fader
var rigtigt i julehumor(til dagligvar han streng,kunnenormalt
ikke holdesinebom ud. Ner han kom hjemfra arbejdet,blev de
sendtv€k - ovenpa)Efteropvaskenstilledealle sig op pd en langrekke og ailentede
Abningen
til dett@ndtejuletrei denandenstue.
lndenvi skulleind til trueet,
blevvi stilletop i en langrekke,efter
storelse,de smaforrest.Fartendtesalysenepa treet, flojdorene
blev ebne! og vi dbte af vore lungersfulde kraff, A-a-a-h!
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Vore dukker sad pyntede og repareredepa rad, i dcn rode
plyssof4 og vi for hen til hver sin dukke, for bagefterat slutte
keds om tueet og synge "hejt fra tr€eelsgronne top", med
dukkememed i kedsen. Vi sangogsi salmerog min storesoster
spilledeklaver til dem.
Vi matteikke 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. Gavernevar ikke sAstoreog flot1esom nu. Vi var
ikhe forv@nte,skont min fader nok kunne have rAd til at flotte sig
lidt mere. Men vi var taknemmeligefor et julehefte til en 25 ore,
griller og blyanter.
C)msidervar gaverneuddelt.Bordetmed den hvide dug blev tomt
og nodder og godter og appelsinerfik plads i stedel papir flod
rundt omkring, sejlgarnligeledes,det matteordnesbagefter.
Der var kommet en bel del kort fra vennerog bekendte,og kortenc
skulle bses.
julekageog smdkager.
Aftenen sluttedemed kaffe og hjemmebagt
Vi fik lov at vare lenge oppe,og alle gavemeblev samletihver
sin bunke og bdrct ind ved sengen, sa vi straks havde dem
iulemorsen.

Jegvil aldrigonskejuJenvil gd ud af tilverelsen,De kendernok
sangen,"Vend kun op og ned pd alle ting, ror blot ikke ved vor
gamteju1".
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iamilien OuscherPetersenfejrer jul i villa
iovangi Alleenca. I888

Hvis du harbilleder,oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
si henvend
dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 460545
AeNINGTIoBR:
16 -20
MANDAG
12.16
TIRSDAG
FREDAG
12- 15
Lokalhistorisk
Samlinghardesuden
pAKastrupgirdsamlingen:
udstillinger
"Midt pi Amager" og "Kastrup Glas".
Abent: tirsdag- sondag 14- l7
19- 21
onsdagtillige
350, I . sal:
Og pd Plydsen,AmagerStrandvej
"Kastrupfiskerne og havnen"o"Plydsen" og
"Fra Sverigetil TArnby".
Abent: lordagog sondag12- 16

