




Julemaneden er en travl tid og sMan har det altid vseret.
Men indholdet afjulen, traditioncrne og gaveme har varieret fra
familie til l'amilie og har udviklet sig gennem tiden.
I det folgende gives eksempler pd, hvad Amager Bladet og dets
annoncorer kunne pege pi afgavemuligheder for storo og sm6 i
1924 og 1937 .
Samtidig gengives erindringer om j ulen p6 Saltholm i I 920'eme
og pi en gammel gird i Maglebylille i 1930'erne.

$

Paa Juleindkob i Kastrup i 1924.
Det folgende er fra Amager Bladet den I3 december 1924

Julen staar lbr Doren, og der skal nu snart gores Juleindkob til
Julens Festligholdelse og til Julegaver. Da Kastrup By er saa vel
forsynet med gode og velassorterede Forrelningeq kan det kun paa
det bedste anbefales Publikum at gore deres Julcindknb herude.

Musikhuset "Alhambra" mrder i Aar med en flot og righoldig
Juleudstilling. Iler kan faaes allc Slags Musikinstrumenter samt
alskens Legetoj.

Hos Cigarhandler Niels Jensen i Kastruplundsgade kobes en fin
Julecigar. Alle kendte Mrerker i Cigarer, Tobakker og Cigaretter
fores, og her findes et righoldigl Udvalg i Julekort.

Bagermcster Aage Meyer & Co.s l.'orretning bringes i Erindring
nu ved Jul. llr. Meye. bager som bckendt gode Julekager.

Afl€eg ogsaa et Besog i Kobmandshus€t "Sovang" hos I lr. A.
Poulsen. Her faaes bl.a. alt i Juleknas.

Kastrup Boghandel ved !olmer Harpoth-Zilstoff har ot slort
Udvalg i Bogcr, Brevpapir, Kontoranikler, Lommeboger,
Fyldepenne og,,llskepost, Noder, Spillckort, Jeftons og Skakspil.
Gor Deres Indkob afJuleeaver hcr.
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A. Rasmussens Sircbeudsalg i Alldcn ved Biograftheatrct msdcr i
Aar med et stort Udvalg i billige og nyftige Julegaver - serlig
Iien,)h&ves l)arfume. l,edervarer. l,egetoi og Galanterivarer samt
Kokkcnudstyr.

'"Kafl'ehuset"s eglc Java Kaftb anbefalcs paa det bedste til en
Kop god Kallc iJulen, ligesom det store Udvalg i Marcipan og
Konfckture vil verc k€erkomment paa Julebordet.

Endvidere anbefalcs Kobrnand Wilh- Westh's velassoflcrcde
F-orrctning, llr. Westh vil pA Sondag arrangerc en smuk
.luleudstil l ing i Lighcd med i Fljor.

I dct Ilelc taget maa man anerkende de lJestraebclser vore
Handlende udfolder lbr at vrcre konkurrencedygtige, og dennc
Anerkcndelse kan man bl.a. yde ved at lauscr vore Annoncespalter
og handle i dc der naevnte |oretninger.
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Hvilkejulegaver bornerc i Kastrup kunnc onske dengang, lictngAr
desvcrre ikke afovcnn&vntc eller afannonccrne i avisen. Pi dctte
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tidspunkl var pengcne sma, og der var mangc arbcidslosc i
Kastrup. l,es her onr en enkel og beskedenjul pA Saltholm lbrlalt
afdc to snskende Martha og ttans Zimling.

llornene pi Gammeh'teft pd Sallholm ca. 1925. llagest./i.a
venslre: Theodor, Gretlrc, Else, Johan og en fcetler. Forrerl.fitt
renNtre: Poul, Marlha Oeorg og Ilotls. I doren slitr bornenes
b,r-n: Ottilia Timling

Jul pi Saltholm
Fortah dJ lvlarlha Zinling irlikkelsen
.lulcn var en de-jl ig t id. Sclv om vi ikke fikjulcgaver, det var der
slct ikke rid l i l . og da dcrjo hellcr ikkc var nogcn lbrrctninSer.
passede dct lint sanrmen.
Mcn et.luletrir blcv dcr dog rad ti l . dct blev pyntct med det gamlc
julestads.
Forst fik vi 1l&skestcg rned rodkdl. Og vi fik hvidtol til i dagens
anlcdning. C)g siden riscngrod. mcn dcr var ingcn mandel i. det
var kun naboens" dcr var sii llotle at kobc mandelgave.
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Julcaften blev der ikle vasket op. Dct varjo altid mit arbejde. lbr
dct var altid kun nogel, man satte piger til, mcntc mor.
Mor gik en li1le tur i stalden og gav koerne en ekstra gang foder.
Ndr hun kom tilbagc, blevjuletriBet t&ndt, sa gik nlor og alle born
rundt om tr&el.
l.ar sad for bordcndcn med salmebogen og sang fbr. Mange
.julesalmer blev sunget, dengang kunne man dem allc udenad fra
endc til anden.
SA kom vi til gavcpakkeme. Der var en lia kirken i Kastrup. Den
indeholdt omsyet to.i, eller hjemmestriktet tej til bornene- Man
havdc i lbrvejen skaffet oplysning om alder og storrelse. De to
andrc pakker var lra gode venner af familien, en tidligcre
la:rerinde og en tidligere sergenls kone. Der havde tidligere boet
en sergent mcd sin thrnilie pi "Barakkebatted".
I pakkcrnc var der appelsiner, dadler, figner og mcgct andet. Det
var den eneste gang om dret, vi lik sa meget pa en gang, og det
endle ogsi mcd, at der var nogen, der fik mavepine.

$

l)et lblgende er lbrtalt of Hans Zinling i bogen ",Saltholm", der
uclkon for et ir sicle . Udgivet al Lol,alhistoisk Sanling.

Vi l'ejrede selvfolgelig hojtider ligcsom andre mcnncsker, iser
gladcde vi os ti l iulcn. Dcr fik man som rcgel l idl ekstra god mad,
lbr del meste en Ilagskesteg med rodkal til og risengrod. Jeg husker
€t ar, var dsr inSen fliEskeste8, man klarede det alligcvel, for der
var mange vilde kanincr. SA fik vi kaninsteg med rodkal, sa alle
blcv m&tte.

Vi lik ogsdjulegaver, men det vitr ikke rct mange. Det var for
dct meste blode pakker, dog huskerjcg at dr, jeg tror, jeg var ni Ar.

,l
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l)er l ikjeg en lomnekniv. Jeg syntcs, det var den bcdstejulegave,
jcg nogcnsinde havde fbet.

Vi havdc ogsS.iuletrai hve dr. l)ct kom mcd postbaden, men ct
ar kom der intet.julelr!0 pA grund af storm, sa postbddcn ikke
kunne seilc. Nu var gode rid dyrc, men min far I'andt pA racl. flan
gik ud i en ncrliggendc plantage og laeldede cn encbierbusk, Dcn
bl€v sA sat pA fod og pyntet med stiernc i toppen. Vi blev alle
cnige om. at det var dct flotlcste.juletre, vi nogensinde havde hati

I

I 1930'ernc var der ogsd arbcjdsloshed. Men ti l  gengcld bugner
Amagcr Bladet al 'annoncer f 'orjulcgaver ti l  bom bl.a. hos
Magasin du Nords aldcling p6. Amagerbrogadc og hos Rcginna.
ller cr ekscmpler. Mdske har Gudrun'l hybo fdet en afdukkcrne?

Billigt Legersi!'"'""ii:ififf;i1r"'""

ili,,r--t:"|ffii$illrjr ;r in '.!;:l I ql *:;i.rf;

ffiw

Julen iMaglcbyli l le
./brtall afGudrun I'etersen, fodt 

'l'hybo

Gudrun og hendes bror lrrik er opvokset pa en gammcl gArd
Maglcbylil lc. Her loftaillcr Gudrun orn sin barndomsjul i
I930'erne.
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Lufr[oro af Maglebyli]le ca. 1950'ern,

Narjeg ser tilbage pA min barndomsjul er der altid 1ing, som man
aldrig glemmer. Forste juledags morgen sA man staks til skoene,
som var sat i vinduet, for a1 se efter om juleenglen havde vrret der
med en pakke. Det havde den. Jeg fik aitid Knold og 1ot heftet
samt en marcipanfigur, Erik fik Fytamet og Bivognen og en
marcipanfigur. Turen til kirke bag pd lastbilen, alle snskeme om
en glrdeligjul til menigheden, som vi kendle nrsten alle
sallrmen.
Men, for at begynde med .juleforberedelserne pA den gamlc gard.
Sidst i november blev der giort rent i hver eneste krog i hele huset.
Si kom slaglningen med alt, hvad dertil hsIte, nedsaltning af kod,
blodpolse, medisterpolse. rullepolse o.s.v. Scnere bagning af
smirkager og kogning af klejner. Dajeg var ca. 1 I - l2 ir kom de
Ibrste kravlenisser, som mor havde ksbt med hjem fra torvet.
Mor og Far kunne bedst lids ct hclt hvidt eller solvfarvetjuletre,
si vi born fik gerne l4 dage forjul et lillejuletrue, som vi kunne
pynle med hjemmelavet pyn! sasom hje(er, krcmmerhuse,
silkepapirroser og iignende. Det havde vi megen glade ai
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Juleanen blev dct sa sat ud i gArden og det store tre blcv sat ind.
en rodgran. dcr niede helt op til loftet. Det var altid os born og
Far, der pyntedc dette tre, medens Mor var i kokkenet. Vi holdl
altidjuloaftcn hos Mormor og f]cdstelar og I juledag hos
Bedste!'ror og Faster i Tommorup.
Juleaften llk vi lorst risengrod mcd smorklat, kancl med sukker og
sodt ol, sA andcsteg og flaskcsteg og til sidst en ljlle ostekiks med
cn snaps. l il stegcn og osten lik vi ol, sodavand og hvidtol-
dengang llk man ikke hvid- eller rodvin. Eftcr opvasken sang vi

.julesalmer- en 5-6 stykker. Vi dansede aldrig om juletraJct.
Dereftcr blev dcr delt gaver ud, og n6r det var sket fik vi
kransckage og kirsebervin. Dcrudover var der-luleborcl ntccl
abler, appclsiner, figner, dadlcr, rnarcipan, chokoladc m.m.
Aftenen sluttede med kaflb og sm6kager.

Kobmandshuset Sovqno.
Kn .huD .  -  A ,  I ' ou l . o r
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Luciroptrry i bornehaven pd Enghndsvej 318 omkting 1950
l,uciatlag er den )3. december og det er en lradition al boruene i
instilLttk)nerne og skolerne gdr i I'ucicrctptog. Truditionen tog vi til
os i Danmtrrkfla Sverige l.mder besetlelsen.
Lttciuvar enJbrnemjomfn4 der skal hc:e levet 200 dt eJier Kristi

Jbdsel. Hun hlev krislen, efter herules mor var blevet helbredt ved
et mirakel. Du hun derfor gt: sin medgiJi til de fattige, blev
hendes /orlovede sh vretl ot han angav hende som kristen. Som
strafskulle hun anbringes i et bordel. Men ikke engang 1000
mtend, olaer og troldmtend kunne:slabe hentle derhen. 

'fil 
sidst

blel h n halshugget.

Der€ rbu 2000



i|al&Eerrcd



!j.l


