




rl.rl i den gtrnle
pnoesteg&nd . 1965
Teksten er hentet fra Ti.lens Krnl.let 1965 og er skt aet af UIt ikkd.

Udenfor er meget forandret, si-
den Timby prestegerd opfodes i
1760. Men bag de gamle mure
dufter det af stearinlys, gran og
bagverk som altid, nAr julen naer-
mer sig. Sognepr€est JohaDnes M.
Nielsen og Aue og dercs ni bom -
6 drcnge og 3 piger - helligholder
hojtidens traditioner pe smukkeste
vis, og hele familien er som sed-
vanlig samlet, nar tr€et tendes.

Forinden har dotrene hjulpet
mor i kokkenet, hvor mere end en
halv snes forskellige smikager,
marcipan og andet godt forberc-
des. Julestadsen er forlengst taget
ned fia loftet og geet efter, den
),ngste datter Estrid pi l0 ir har
suppleret, hvad er manglede i pa-
pirstjemer og hjerter.

Pastor Nielsen har haft travlt
med at forberede de fem juleguds-
tjenester, der samler over 2000
mennesker i den smukke kirke.
Pastoreme Aksel Chdstensen og
Hans Olav Okkels skfter med
den initiativrige sogneprzest, der
nu har virket i Timby fire 5r efter
en lengere periode i Ikast, Et er i

Rsdovre og ljorten er i Bodilsker
pA Bomholm. Den lg-arige Mar-
tin arrang€rer julekoncerten, sa
hele iamilien er travlt optaget i
disse dage.

Blandt tradiditioneme er en afde
smukkeste, at de alle samles til
sang og bon i kirken juleaflen, in-
den de spadserer over stenbroen
tilbage til den gamie prestegird,
der med rette rcgnes for en aflan-
dets smukkeste og bl.a. var ram-
men omkring filmatiseringen af
"Noddebo Pr@stegard", hvor Hans
Kurt spil lede den sprelske
"Nikolaj".

Er "gamnel jul, god jul" m6
sognepr@st Johannes Nielsen
uden for hojtiden trenke pe, at vi
snad lever i 1966, og han gor et
stofi og prisverdigt a$ejde for at
engagere sine stadig flere sogne-
bsm i kirken.

Det beg),nder fbr alvor under
konfirmationsforberedelserne,
hvor konfinnandeme far et kirke-
kofi, som stemples hver gang, de
deltager i en gudstjeneste. Mode-
procenten er stor, ofte kan sogne-
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pr@sten gl@de sig over en helt
Eldt kirke, bide under gudstjene-
ster Sondag og Torsdag.

- Med den stadig voksende be-
folkning i Timby er det vanske-
ligt at kende alle, men jeg mener
selv at have foling med si mange,
som det er muligt her, fastslAr
sogneprest Johannes Nielsen, in-
den han 96r ned ad pr@stegardens
stentrappe for at ga over i kirken,
under hvis otte hvelvinger findes
velbevarede kalkmalerier af bl.a.
Joakim Skovgaard.

I Prastegirden brender samtlige
adventskransens fire lys som tegn
pA, atjulen er n@r. Selv om forbe-
rcdelseme har varet l@nge, giver
spendingen bomene rsde kinder -
og pastorinden har nok at gore
med at sorge for, at alt er klart til
Arets storste hojtid. Ni bom og en
svigerdalter har gladet sig til den-
ne aften, der kulminerer, n6r pa-
stor Johannes Nielsen tender
gmntreets lys, og alle stemmer i
sang.... Julen er arets travleste tid
i Tamby pr@stegard....

- men ogse den dejligste..!

Pattorog pdsbfiftle Johannes M. Nielsen glrpder sig over den nusikalske
borne.l|ok pd 9, der hdde spi er os synset sA det er en tyd.
I aldetsoden er hnnlene shd. theol. Snnon, 23 - rcihinarjt Ole, 22 -
Kristitl,21 Manh, 19 Karen Masretlle, 18-Bo, 16-Karc, 14-
Bi,get, 13 og Es id, l0 dr. Foto: John J|tglnse
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Ner alting er dekket af et tykt
lag sne og det hele ser smukt ud
her i haven i "Skelbo", samt ud
over alle markeme, er det lige til
at komme i julestemning af.

c. ." F\
"*Y:: .0o,,. TrL.,stor"r'askes" - og det --=z

skete een gang o11r mineden -
skulle mor lbrst koge tujet i g'rue-
kedlen. Alt blev delt op efter,
hvad det brugtes til, og hvor snav-
set det var!

Mor fik hjelp af en fremmed
kone, Andrea Andersen fra Spicas
,{116, og hun fik hjelp af Svend
1ia gartnedet til at tle|te vaske-
maskinen med handkaft.

Nar tojet blev taget op Aa kog til
vaskemaskinen, blev det verste
g6et efter pa vaskebr8t, og d€t var
herdt! Derefter blev d€t skyllet
mange gange i et stoft kai, for til
sidst at h.enge pa en baenk. Til al-
lersidst skulle det igennem wide-
maskinen, og si naturligvis pi
torepladsen, - op og henge i
frisk luft.

Ner det hele var tort og lagt fint
sammen i stakke, k)rte vi unger
enten med legevognen eller, i vin-

Grete Coneliussen f. 1930 .
Her i "En san.Iag pd Anager",
dilletantkonedie pd Korswj ens Skole.
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teftid, med sl.ede til "rullekonen"
fr. Nielsen i Castor Alle.

Vi havde meget sjov al, at kore
med denne kempestore vaske-
kurv, som ikle mAtte falde afl!!

-  , \ \I I \ t-'vl

Jhlrilrqtnt'tg L; 1
Den grufulde ople- -Sd-

velse var, nir der -

skulle slagtes! Alle de voksne var
meget, meget tidligt oppe pa
slagtedagen. Slagteren var bestilt
lenge i foNejen, han skulle jo
mange steder pi girdene.

Der blev fodret en gris op til ju-
len de fleste steder, og hjemme
faldt slagtningen ca. midt i de-
cernberl

Slagleren fra min l'orste bame-
tid hed Christensen, og han hav-
de snoet overskaeg. Han havde en
kort hvid jakke pi med et meget
tykt leederbaelte, hvori samtlige
knive, som han nu skulle bruge
sad i treskeder. Han var af den
gamle tlpe, der slog grisen forst
med en stor trlekolle si den blev
bedovet, inden mandfolkene
smed den op pl et omvendt
vandkar!

Senere kom Alfred Carlsen og
til ham skulle der alenc kobcs %
11. brendevin, det var med i pri-
son. Han bedovede ikke, mcn

stak grisen lige i halsen - lige pi
rette sted, sa blodet furd ud i en
spand til samme fonn61, som cn
af hjelpeme holdt.

Grisen skreg og skreg naturlig-
vis over at skulle lade sit liv, og
vi unger stak da ogse fingrene i
orene. Man s,trl/e altsa se det,
selvom det var uhyggeligt, men
inde bag husets gardiner skete
derjo ingenting!

Jeg husker tydeligt ct ar, hvor
min bror Arne skulle vere med-
hjelp og tage imod blod, som det
hed, han har kun veret ca. 15-16
fu, og tenk engang, han besvime-
de midt i det hele. Far skaldte
ud, og mor mette hentes og indta-
ge pladsen!

Blodet skuile huftigt, inden det
koagulerede, blandes med mel-
lemfine byggr),n, store konlektro-
siner og senere flommefedt i srni
firkanter, samt sukl(er og kanel.
Dct skulle se ste i 2 dage, - men
der var da altid en "provesmag-
ning" sanme dag, som slagtnin-
gen fbregik. Carlsen var en me-
get dygtig tamrenser, si han fik
lidt ekstra for at gore det.

Vi bom s)'Dtes, det var ulsk-
keft, meget ulekkeft, at afforin-
gen skulle ud, tannene vendes og
skylles g:rundigt i saltvand mange
gange. Men vi spiste alligevel
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Her er Holser Olsen i eang nedslagtning hos sd lejar Christian Petersen i tfugleb).
li e. Ca. 1910

blodpolse med stort velbehag ef-
ter, at de var kogt og kolde igen.

Der var rigeligt med arbejde for
mor og fannor (som boede hos os)
og se tjenestepigen, samt det hold
af m@nd, der skulle holde grisen,
mens den le pe stigen over karret.

Der skulle smsres madder og la-
ves kaffe til alle, jo det varede til
hen pi eftermiddagen, for grisen i
opskeret tilstand hang pa stigen
ophengt i haseme ved foddeme.

Gdsen blev parteret i stomtuen
pe et lagen. Mor sagde "her og
hei', og f'ar brugte flittigt okse og

sav. Skinkeme blev sendt til rog-
ning pi "Borbygaard" i TAmby,
og fl@sket kom i saltkarret.

Gruekedlen skulle koges op si
det dampede, der skulle bruges
masser afkogende vand nir grisen
skulle skoldes og gnides med et
hom, for at 16 alle hirene af.

Dagen sluttede med et stoft mal-
tid for alle def havde hjulpet til.
Opskrifter pi de forskellige retter
der blev lavet var de samme fia er
til ar ieks. sylte - postejer - lever-
postej - medister o.s.v.
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Der skulle ogs& ba-
ges til jul, og der mdt-
te i hvert fald heller ikke mangle
noget. Jeg fik som eneste pige lov
til at deltage, da jeg niede 10-12
6rs alderen, ellers blev dejene lagt
afmor. Hun lavede forst og frem-
mest brune kager med sirup og
puddersukker og krydderier.

Vi bom syntes dejen smagte som
karameller, og vj fik en klat at
smage. Det var himmelsk. Mor
lagde altid brunkagedejen 3-4 da-
ge for de skulle formes og bages,
enten som stjemer, hjerter ellerju-
letr@er og altid med en mandel pi
den udstukkede kage.

Jodekager med kanelsukker og
vanillekanse var ogsi med i jule-
bageriet, for slet ikke at tale om
klejner med en "skvat" cognac i, -
ca. I snapseglas til portiollen, det
tager lidt af det fede, nir de skal
koges i palmin! Den selv samme
opskrift brugerjeg hvei ar endnu.

Mor bagte ogse sma kranse af
butterdej - smordej, - "forlovel-
seskranse" kaldte vi dem, for der
var hul i midten, de blev stroet
med perlesukket ligesom flode-
kringleme blev, det var ogs6
smordej eller piskefl zdedej.

Alle sbre kagedeser blev baret
liem og skoldet, og derefter frldt
op med alskens dejlige julesmi-
kager. Der blev sat et pergament-
papir i l6get for at holde helt tet,
og si blev de sat koldt i storstuen.
Si blev de godt gemt til selve ju-
len og dagene der fulgle-

Da vi var bum og
gik i skole alle tre,
var der altid en bestemt dag, hvor
skolebom havde fridag i decem-
ber mAned. Det faldt altid samti-
dig med Kobenhavner Bsmenes
fridag.

Men vores mor tog os bare med
til juleudstillinger en helt anden
dag, ellers ville vi jo ikke kunne
komme til de udsmykkede vindu-
er i Messen, Daells Varehus og
Strdget. Her var nisser, der arbej-
dede med alle ting og sm6 elcktri-
skc tog, der ks(e rundt og rundt!

Vi skulle da ogsa va-
skes lidt ekstra ved ju- -,-

letid, renlighed er en god ting!
En stor zinkbalje blev anbragt

foran kakkelovnen i stuen (med
kakkelovnsskerm for), og vi un-

*tsI
-

q.M 14 d. tt - lat*la 2&l



ger blev se pe skift puttet i! Van-
det blev selvfolgelig skiffet ud,
og vandet kogte lystigt i kakkel-
ovnshullet.

Man ftos altid bagefter, men ef-
ter at vi havde iaet en kaffig frof
tering og rent toj pA (een gang om
ugen), sad vi rene og fine, og
drengene vandkammede, i den
storc llenestol.

uges tid, eller lidt f'zr_
juleaffen, kobte far juletreet, som
han havde med hjem pA heste-
vognen, ner han kom fra torvet.
Det var ikke altid, han fandt det
dgtige lige forste gang, for det
skulle vere flot lle/l igennem,
helt lige og ikke mangle grene og
helt op til loftet hveft e{. Dedor
var vi meget skuffede, hvis ikke
teet la i vognen, den dag vi hav-
de glledet os til det. Tr@et kom
dog altid. - lige og flot.

Det blev hsjtideligl sat i en stor
balje med vand i hjomet ved ve-
randaen i girden, der var altid
le, - eller ogs6 stod det henne ved
porten hvor, vandkarret stod lige
op ad motorhuset.

Der stod det godt til selve jule-
aften, hvor det blev belet ind og

p),ntet fra om formiddagen af os
tre bom, og i den hojde vi hver
iser kunne n6.

Vi havde meget fint gammelt
juleplalt. Vi flettede selv hjerter
af glanspapir i alle farver og stsr-
relser, samt kemmerhuse vi
kobte pA ark og klippede ud, for
til sidst al lime hankene pi. Til
allelsidst tog far en stol og satte
stjemen i toppen, og mor hengte
lametta pa. Det var der ingen an-
dre, der matte!

Nu kan jeg merke, hvor dejligt
et grantfte kan dulle i en stuel
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Vi lavede ogsa musetrapper i
glanspapir. Et er havde vi lavet sa
mange og lange, at vi fik lov at
henge dem op i den gamle stue i
lofiet pe kryds og tvsrs.

Vi kaldte altid den stue, der
vendte ud mod girdspladsen for
"den gamle stue". Den lille stue,
eller hverdagsstuen, var der, hvor
vi altid opholdt os. Den sk)re stue
igavlen blev betegnet som "den
nye stue", og dettc til trods for, at
de var afganske samme alder.

Men den nye stue blev kun brugt
til serlige hojtider og fodselsdags-
f'ester. Ja der blev ogsa kun f')ret
ved disse lejligheder, ellers stod
den bedste og lyseste stue iskold
og tom, i hvert fald om vinteren.

skrevet af mor. Disse sager var
bare ikke noget, der vankede til
hverdag.

Vi tik ogsi marcipankonfekt.
Der blev lagt voksdug pe bordct
og sat underkopper liem med
frugtf'arver rod, gron og gul og ka-
kaopuJver (til kartofleme). Vi
bom fik pl6ds ved det store bord i
den gamle stue, eller i det gamle
kokkcn.

Der blev delt klumper ud af re
ndcipanmassc, og af disse for-
mede og trillede vi efter alle kun-
stens regler - og fantasi, - ja o.k.,
en stor del afdet gik jo i brokkas-
sen, og rnAtte ledes pi vejen, men
noget blev dcr alligevel til kon-
fektskalcn til juledagene.

Mor overvAgede, og var selv
megtig ferm, f.eks. smi gulerod-
der med grsn top, radiser med
groft sukker og jordbler ditto, og
sme brune kartofler med kakao.

Ind imellem fik en af os et flop
og lavede en snemand eller en
gris, men se gik der alt for meget
masse ti l .

Tingene blev lagt pi en bakke og
dekket med pergamentpapir og
stillet koldt i den stue, der nEsten
aldrig blev brugt.

M**"ru"'"*ft -
vores far ogsi hjem iia-
torvet med mange sp@ndende ting
vcd juletid Det var altid f'ar, der
kobte ind hos ksbmand Rasmus-
sen i Lykkehoj bygnin gen pd hjor-
net ved Amagerbrogade.

Vi fik fleks. appelsin i store por-
tioner, figner og dadler for slet ik-
ke at tale om paransdder, valnsd-
der og tra- eller hasselnsdder,
mandler og mandariner. Alt var
flot indkobt efter en seddel ned-
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Julekalenderen var

lige opfundet.
Det var en lille flad tingest der

mindede om et stykkc kadon
18x12 cm., der h€ngte pa veg-
gen over min seng!
Vi havde altid spraellemand,

som vi selv klippede ud og satte
sejlgarn i, og hvis den blev sat
ngtigt sammen med gode knuder,
kunde den sprelle.

:

cl ffi\rJu,
Julegaleme var Jo --

altid det allemest
speendende, og da ogse det stdrste
samtaleemne.

Man hibede og onskede og
skev sm6lonskesedler. Vi havde
en blanding af nysgenighed og
spending lige indtil juleaften.

Son mindre bam fik vi nesten
altid legetoj, puslespil o.s.v. Jeg
fik i 1940 prirsesse Margrethe
som puslespil. Der blev ogsi gi-

Julekoncert i Tdnbr knke i 1960 ene
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vet Knold og Tot boger og Prins
Valliant boger, dette fik Gerl altid
al mi8!

cyldenspjet boger og Svikmol-
len og Blieksprutten var ikke si
kostbare, s6 vi bom kunne give
moster eller far en af dcm, mens
mor var gladest for "Hjemmets
Jul" og "Ved Julel?unperls Ski!r".

Nar jeg tenker tilbage pA disse
er i trediveme og $rrene lia ca.
1935 og op ti l  1947 var jeg/vi
temrneJig forkelede.

Vi havdejo mange onsker ijule-
maneden og mors altid f'aste svar
var: "Ja du kan jo onske i den ene

hend, og sp)'tte i den anden, og si
se hvad du f6r mest i?"

Jeg onskede brrendende skibuk-
scr under krigen. Dem havde mor
fiemskallel af gammelt stof og fa-
et syet til mig, med vores pige J),t-
te som gine. Vi m6 have hafi de
samme mA! for de var perfekte.

Jeg fik dukkevogn, da jeg var 6-
7 er, og isskajter i julegave, dajeg
var 8-9 6r. Det lill€ postkontor
med stempler var ogs6 som jule-
gave, samt modellervoks i alle
fawer og viking f'arve med 12 i
&sken, og farve og malebogcr
med farvelade. Undcrtoj af "Trico

Cotnelius Conclitssens gatt,l?ti, Anagu l,anclevei 127 i KL'tntp
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charmeuse", underkjole med buk-
ser med ben i, lyserode eller tyr-
kisfarvede, skindhandsker af min
moffnor, med en l0 kr. seddel i
en kuvert, som fsrst blev fundet
efter alle gavepapirer var ende-
vendt. Hun vidste den skulle vere
der!

Gert fik som lille dreng en stor
flot lastbil af trae, han kunne ne-
sten selv sidde pi den. Men det
moNomme ved gaven var, at han
havde faet den fsr og glemt d€n,
si f'ar malede den op med fine
farver grun og rod og den var
igen si fin som ny.

Vores far havde sin egen mede
at ordne sine julegaver pe. Han
gik ind i soveverelset og leste
doren en times tid, for vi skulle
spise. Han kom pengesedler i
konvolutter, hvad vi aldrig var
kede af, si kunne hver iser kobe
det, man ikke havde feet. Jo fars
gaveras var klarel pi smi l0 mi-
nutter.

Vi fik en l0 kr. seddel hver, sA
lenge jeg husker tilbage, nir der
ellers ikke var andre store ting
somjulegavcr!

Et andet Ar, hvor jeg var vokset
ud af min gronne "r-rdtreksseng",
onskede jeg brendende cn ny
seng ijulegave, og jeg fik det ss-
reme. Den havde vleret gemt op-

pe pe det gamle loft bag noget ra-
gelse.

Selv om jeg havde veret pA op-
dagelse, havde jeg ikke fundet
den, det var en stor overraskelse!
En helt ny seng i "Cuba Mahogni
Finer", og i voksen stonelse. Jeg
tror kun, jeg har v@ret I I ar -
t941.
Selvom far klarede julegaver

som for beskevet, var der dog en
gave der skulle kobes, og det var
til nor. Hun fik hvert er i 20 er
hor jeg en B & C juleplatte.

Det blev meget ofte min opgave
at tage rutebil og sporvogn til
Amagertorr' og indkobe denne
ene og kostbare gave. I l94I el.
42 kostede den | 0 kr.

Selve juleaften forlob precis
hvert er som det forgiende, igen
meget traditionsrigt.

Der blev endelig flret op i den
fine stue eller "nye stue" hvor
treet var bragt ind.

5u
Vi skulle altid i kirke

i Ternby. Ner det var

?aary
godt vejr, gik vi, og var det der-
ligt se korte vi i hestekdetoj, el-
ler kane hvis der var sne. Farmor
og mornor tog Timby
"rutebilen" til kirken.
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Nbr vi spadserede, var det altid
se morsomt at ga hjen gennem
Astridsvej og Castor Alle, lordi
der var oplyst i alle vinduerne.

Julehyggen strommede os i mo-
de. Der var ikke trukket for, se det
har veret for 1940, at jeg gik med
far i hinden. Vi nsd de fine sma
huse, hvor treeme stod fint pyn-
tet, lngen havde dengang juletree i
haven med lys pi som nu.

me tilbage til juleaf- -
tenshejtiden, sA blev der lest hojt
lia julekortene lia sl@gl og ven-
ner. Det var altid mor, der skrev,
rigtig mange, og som vi andre ho-
stede gleeden af, altsi de mange
som vi fik respons lia.

Af juleg@ster var morrnor og
moster altid selvskre\.ne. Moster
boede sammen med mormor pi
girden, "Frerntidens Hab", indtil
1936 hvor hun fik sin egen lejlig-
hed i Sundby, da var hun 36 ar.

Som bom sneglede tiden sig af
sted inden det blev affen. Men
man oplevede ted og gleede og
stor forventning isrer til gaveme
naturligvis.

Jul€middagen bestod
altid af and eller fla-

&
-

skesteg. Ender eller grs havde
far ogse selv opdr@ttel sa det var
med vemod de kaere firgle (isaer
Anders And der blev opdrattet
med honsene) blev spist. Godt
smagte det i hvct fald med alt til-
behor surt og sodt, brune og hvide
kartofler, rsdkel smagt til efter al-
le kunstens rcgler, sukler, eddike-
saft i rette forhold. Alt lavet og
smagt til i storc gryder afjem som
passede til ringene pi komfuret.

Desscrten var altid Ris e la man-
de med sod kirsebersovs og med
en mandel i. Det var spendende,
hvem der blev den heldige, der
skulle have marcipangrisen mcd
stor rod slojfe om maven. Sa skete
der altid det morsomme, at moster
skulle have een portion til, og vi
born sagde: "Jamen moster nu er
mandlen jo fundet"! hvortil hun
svarede: "Lad I bare mig om det,
det smagerjo si dejligt"!

Der var ogsi en jul hvor det n@r
var glet galt. Mens vi var i kirke
havde min farmor (det ar gik hun
med stok og var ikke med i kirkc)
fundet 08 skoldet en stor mandel
og ligesa stille lagt den j sin fbr-
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kledelomme. Det var jo snyd,
men famor kume ogse godt ve-
re "en skeelm".

Uheldigvis blev det min mor-
mor der fik den dette ir, og glad
viste hun mandlcn freq - men.....
da ogsi farmor viste sin frem,
giorde alle jo store ojne. Min mor
sagde med det samme "jeg har
kun puttet ccn mandel i, m6 jcg
lige sc den du har, farmor"? SA
blev det hudigt afsloret, fordi
mor vidste, hun havde taget den
allerstorste, der var i posen, og
fatmors mandel var ikl<e sd stor.
Det havde vi meget morskab over
senere, ja mange ir efter kunnc vi
huske dengang famor snod!

Eller middagen kom nesten dct
verste ojeblik,lol sd skulle der
ryddes af....

Bagefter satte vi os
i lenestolen i den nye
stue, og se skulle der s),nges.
Vi gik aldrig omkring treet

hjemme, der var jo de to eldste
med stokke. SA vi sang de dejlige
gamle julesalmer, mcns vi beun-
drede det fine trE, som far nu
egenlendigt havde teendt med
stearinlyscne pi de gronne holde-
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re. Holdeme havde kugler, og der
var bide rode og hvide lys fra
Asp Holmblad .

Vi valgte hver isler en julesal-
me; far havde "Det kimer nu til
julefest" som )ndling, mor s),ntes
bedst om "Julen har bragt velsig-
net bud", momor "Dejlig er den
himmelbl6" osv.

Vi sang "Dejlig er jorden" til
sidst fordi lnormor onskede det.
Nir vi kom til "Sl@gt skal fslge
sl@glers gang", havde hun drer i
ojnene og nikkede rundt j stuen.

Juleaften brendte lysene ned,
og nye blev sat i til nteste dag.
Kalfen blcv brygget og smaka-
gerne kom liem, og bagefter god-
ter af alle slags som beskevet.
Man folte at bare denne dag/alien
aldrig fik ende....

Dette var trygge traditioncr efter
hukommelsen, som ikke falmer
med tiden.
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