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Igen i dr vil vi bringe lidt juletraditioner fra Temby. Forst et uddrag af et vers. der, skont det er
100 Ar gammelt, stadig rummer
noget genkendeligt fra nutiden.
Verset blev bragt i Amager,{vis
den 18.december1904.

og sepaa de nange *lstillede
Ting,
derfndes nok il atftde Ajet
og gole i selvmedsitIndkoh
.fomojet.
De llandlende konpad bedsteVis
.fortelle om VarernesGodhedog

Nu kotkmer den kere .lul jo snart.
og Hundelsoms@t
hingen taget

wd at awrterc i AmagerAvi,r.
Gennem
dekde leltestpaa K h-

i Vincluetlegges tle lekreste Sager,
som.forespaa Lager.
De Handlendeudfitlder al deres
Kun
Jor al vindeKuhdernesGutt .
Det er ikke blot i den ganle By,
ogsaa herude paa Amagerland
el VindumedSmogvi pynte htn,
Vi kun vere ti@eds med \)ore Bu-

for denAvis leses herudeafulle.
--Kroniker

sel| oh ikke Ostergodes de stikker.
IIer kan kobes alt, hvdd Iljertet
begerer
.fi'a Diamantsm),kketlil ,$bler og
(jaa hare herude i Sundhy omkring

Forberedelser
og indkob
,Iulefor beredelserne var ikke overwzldende. Butikkernes juleudstillinger begtndte wl kun gtdt et
par uger [or, fien lyset og glitkmeret lunede. Del rar en oplewlse at komne fied tiljuleudstillihg
t byenMen julebagning havde vi hjemme. og ndr jeg kom fra skole var
.ieg med til at v de klejner og gore andetjulebdg.
Indkobene hlev lidt fyldigere. Der
bley ko sma poser nofuler, lidt
konfekt og.figner, en teske dadler
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og 12 appelsiner, smd. For at bode lidt pA defi sure smag rar det
bedst at stikke hul i skallen og
pulle et stykke sukker i og langsomt suge gennem sukkerel. Der
blev kobt jrletr@, det tur ikk
slort, og vi renlede gerne sd lenge som muligt, hris priserne nu
skulle falde. Det skd pA et hlle
bord. Vi lik feskesteg og t isengrod med mandel. Og en petiode
har ,ri nok verel uden begeow,
for som sd mange andre ./ik vi
nogle gange stegen stegt hos bageren. Fra brugsens bage v.mdrede vi hjem med bradepanden
og en kande tkedJiidtet.
(Karl Pederseni l9l9 i Kastrup)

Julepakkerne
skalud

bad herule om et fnde hoget urbejdstoj til mig. Hun sputgte,
hvad jeg skulle bluge det til, sd
mA e jeg fortelle, at jeg havde
.fdet atbejde hos Helge og skalle
begtnde med det samme. Jeg husker, .tl vedjuletid var der megel
at korc med, alle jik pakker ./ia
Jylland ogdyn, de skulle ud samme ddg, som vi jlk dem, det var
gerne ender og Jlesk. En af de
dage kom jeg hjemfra arbejder kl
23 og var godt tftet, .ieg Jik nad,
tuen mensjeg sad og spiste,Juldt
jeg i sovn og tabte hovedet hed i
maclen, sd sogle mih far at ieg
skulle gd ud og vaske mig og gd i
seng, natsle dag lalte hin far med
Ilelge, han sagde dt det var for
lang en arbejdsdag fot en dreng
pd l1 dr.
(KunoMadsenf. i 1928i Kastrup)

Vi er iAr 1913.Fragmand Helge
Poulsensmeclhjelpervar tuget il
Sverige sd han stod tler uden
hjelper. Han spurgte omjeg ikke Julemad
havdenogetat lave, det hevdejeg
Hvaderjulen udenen god sild eljo ikke. Sd tilbod han mig den ler maskeblodpolse?
IngerLarsen
samhe lon som ThgeMadsen,del
fra Kastruphavdeen god opskrift
pi krlddersild:
hed hans medhjalpeL IIun rat
over 18 dr og havdefaet 50 kr.
Kryddersild
orh ugen, det ville jeg ogsd fa,
Sildenercngoresfor Hoved,Ilale
hvis jeg ville begynde hot ham og skel og legges i 2 Dele Dddified del s.thfie. Jeg var kun 11 ke og I Del Vand,med en haunddr, sA det rur en god lon, sd jeg
fitld Sult. Den Blanclingskul de
sagdej6.
ligge i et Dogn, tagesop og lobe
Jeg lob nu hjem til mitr hor og
af. Jeg vaskerSildenelidt (4 i lidl
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Eddikevand, inden jeg legger
Tarmene blet, rcnset og udNandel
'l
dem i den andenBlctnding,da de
i Jlere dage. armeneble\)stoppet
samler sA megetBk)d. De kegges halvt til, bundet med pinde og
glatet d.
ned.foIgendeKryddeliet :
30gr Allehaande
Der est bler de kogt , time. Pin
3Agr sortPeher
dene ral hjemmesniltedeog polgl
3A Nelliker
sehornbler henyttet
30 gr spanskHumle
Laurber bladeimellen Lagene
julebad
Karlens
1%pnd morktPuddersukker
375gr Jint Salt
Sidstmen ikke mindst aJ oplevelOpskriftensrurer til I ol Sild (80 ser og trdditioner skulle karlen
stk.)
Herman i bad. Del bler trukket ud
De md kobe hele Krydderierog
til sidste ojeblik. Herman kunne
stode dem, da de skal tere
ikke ./brdrage rand og stebe. Men
groftstodteog saa blandedet hele Iillejuleaften sk lle det ske. Hrer
sammen og kzgge Sildene med gang Herman |endte ryggen til,
Ryggennedad og drysseKrydde
bler der snakketog grinet ogforrier imellem hvert lag. Sildene lah, h|orda11 det |ar gAet sidste
kan spisesejier 8-10 dage, der dr. En stor trebalje bler sat ind i
skal Leggespres paa.
bryggerset, masser af ralnel
Rigmor Schaifers
opskrift pi julensbedsteblodpslse:
Blodpolse
2 liter svinebhd
5 ellefi skeermellemfine
hyggryn
3 skeerkonfektrosiner
500gr hakkedemandler
I lomme Jedti smAtuminger
2%skefuldsukker
50 gr stodtkanel
I pol syllesuppe

vand heldt i. Htndklede og sebe
og noget nyt loj bleNlagt wd siden af llvis man JAngedehans
blik, sd matl tydeligt, at ogel
./i),gteligt sktlle ske. Men ind kom
han, og ndr han kom ud, \'ar all
.forcnd/eL Ny skjorte, andre bukser uden huller og nye tresko, en
helt anden Jirve pit hender og
anrigt - nu kunnejulen begynde.
(Ina Astorri fodt i 1939 pi Nordregard,Englandsve)

Detleskullehensttti 2 dagekoldt
og rores et par gangeom ddgen.
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Juleaften

Inden det store .fad med risengrod
Julemorgen blev de ollersidste
og den sode juleol blev sal
yor.ler
ting gjorl. Plader lil spisebordel ind,
altid tre, som sklle
blev hentetftem, glas, duge og
wzlge en salme, og hos os blev
bestikstillel precis som altid. I
del altid: Julen har Englelyd,
soveverelsernevar toj lagt./iem,
Dejlig er den Himmel blk og
og der rar fyret overult.
Gla<le Jul, dejlige Jul. Nogle
gange dog i Jbrskellig rckkefolPrteciskl. 15.30gik det.i sledlil
kirke.Alle shtlle med,pd n@ren ge. I risengroden var der en
kvinde,som skulle blive hjemme mandel. Mandelgaven rar en
marcipangris med rod slojJL om.
Jbr al passegrydet otne og kaminer. Nu var der virkelig juleDen v)t gerne sd tor, sd den stostemning.
vede,.fordi den havde vrEret indh'or mangik ind i kirken, gik nah
kobl imeget lang tid. Men det
til grdvsteder,og hvis der ikke ld
varfontsstisk.
sne, hnne tuan se, at det vaf
Efler risengroden blev der serveendnu smukkere end sitlste dr.
rel gdsesteg og f@skesteg med
inde
i
kirken.
All
blev
noleOgsd
alt tilbehor, surt og sodt, hrune
rel og husket.
og hvide kartoJler, rodkal, jint
EJier gudstjenestengik del hjem. shittet, .'tnagl til efter kunstens
Hjen, hror alt duftede, og der
regler med sukker, eddike, smor
.rat 'rirkelig meget,megelander- og salt i rette forhold. Ah lawt
letles end andre af dlels dage. med stor omhu i storc gryder uf
G@sterdnkom.De summevel- jern, som passede til ringene i
komnegester som allid. Fot fotkonfureL Efter middagen kom
sle gang jik man gavepokkeral
det r,@tstetijeblik. For der skulle
se, og de blev hastig bArel ind
ryddesc{botdet og t'askesop og
bag denstadig lAste.lor.
d@kkeslil kalfe fat juletfteet kunjulemiddagen
skulle
For
beg)n- ne ses. Pd et tidspunkt var alle de, blev alle julekort og breve pd ncer formor - samlet i den
l@st op. Og ma tuhe oh og slue, hvor |i havde spisl. Men
tankte pi hver enkelt, der havde pludselig kom hun og sagde:
sendt sin hilsen. Selrfolgelig Gledelig jul. Vi kunne gi irul i
snegledetiden sig af sted.for et den alldste stue. .Jeg syntes, fi
barn, men man opletede ro, fred
gik megel, meget langsoml. Der
og gl@de.
stod treet - pruglful.lt al se pd,
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Enslandsrej231
Opfort 1808

pyntet med alle ting i hvidt. Kobt
gennemdrene.Iherl dr nogle nye
Iing fojet lil, me man ge sd gerne de ting, som ha\tde vercl der
sidste fu. Nfu alle wr placeret pd
de faste pladser, sk lle ri igen
synge, og her blev der sunget: ,Julen har btagt |elsignet Bud og
Hojt Ji,e Treets gronne Top. Vi
gik aldrig rundt om treet. Endelig
rar det sd titl til at dbne gdver, gi-

Ar senereblet julen moder iserel
med en jtrlemand. Det v
altid
min fa\ som var kledt ud til
ukendelighed. Den gamle, gamle
julemand, som bankedepit hoveddoren blev modtaget med .^Ior
ereJiygt af os born. Ogsd ved
denne lejlighed dannede sig hurtigt tl.lditio . De roksne spillede
komedie, der ikke tar let at gennemskue.,Iltlemandengik tundt til
hver enkek og hilste. Pd det tidit-
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Bose\)Enr'a

/1 Paulse s Sdrangs ,4lle . lter korct de pA Stut.lveje

putlkl ha\:de naJt:ion l)drn naertnesl ol)levet noget dngst/lldt.
Men hon gik.rit lil sitL^thejt til on
kcl Einto', sont turde se ham dybt i
oinencog siqe. "God u/icn. Karl".
1'cnk at lttut t rde siga sad1t1til
.iulen4nden. Dettc "Gr)d u/ian"
bleN sLt Ar e/ia' Ar og u.lloste
hrer lldng en ulrcgribrlig stenl
ning./iu de vtksne.
L),renc hrtzrulte ncd og nye hlev
sdt i lil nesle dag. og det vur. tid
lil kct//c, julekogc oN hjerge al'
snakqger. Born proppulc sig. De
wksne gat sig god tid til dt smage
og skonne. l/i horn lob til og fi.a,
intl i dctl sl e, hwu' nan ellert ttl
drig korn. Nu pi dcnrc uften stotl

i t92t

Senlld.iienen kom td ojehlikket.
hvor fadet blev baret ind, og del
wr ikke nindrc fAntustiskend ab
del undet. ,7lt godt t'ur der uf ting,
son man elle$ aldrig smagte.Sodavandog ol til de voksne.
ona Astorri lirdt i 1939 pa Nor,
dregard,Ilnglandsvej)

LilleJust onskersig en
julepresent
Folgcndesang er blcvct sungetlil
jul i Ceorg Comclius Zimlings
hjcm i Kastfup:
Hor nu lSedste/itder
kere, lille
Just han.fr)ler tra g. dig i ddg
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Mi jeg si hedeom enjulepresenl
Mdjeg sd bedeom enjulepresent
Jeg har mg i regning,godt i.rtil
og tenk engang,.ieghctrLtg?i teg
ning.
Mdjeg sd bedeom enjulepresent
Md.jeg sd bedeom enjllepresent
Jeg skalvete god og stille,
.flittig i min,ekolegdng,
Undslqtld ! Bedstefader I il le.
Md jeg sd bcde om en.iulepre"^et
Mttjeg sd bedeom enjuleprcsent

bageriel og en lille iulegdte. Kl.
9 dlen ud med nyhagte julekuger, sd klokken blev.ftt det mel^te
l0 c(ien,Jbr
jeg ya/ hiemfie. Det vir sit bare
ot/t ul kotrnrle i kassen, It jeg
skulle modeigen kl. 5 nrzstemor
gcn. Min mor tdd oppe og rentede pi ntigr de andrc v0 l1!:t i
seng. Det tutr alle mine smA.tt)skende, jeg var jo tlen teldste af
dlle os l2 horn, sd halndon hIr
jeg sikkert ikke hafi sd meget 0.1.
(Erik Broch Petersen,f. 1925 i
Kastrup)

Bagermedhjalperens
Glasmagernes
juleaften
juletrasfest
Mine juleafiener som burn ligger
lidl ldgede,Jor ddjeg rqr I Ar og
gik i Inden kldsse, beg)ndte jcg
dt a/bejde hos bagerensom medhjtPlper pd vognen. Modte kl. 5
morgen, blev sdt af kl. 8 yed skolen og hoppede pd igen kl. 11.
Dengang blev alt brod kort Ltd til

f'lk.
Jeg startede kl. 5 mo/gen me.l
morgenbrod. Ilidere on formiddagen med "det shre": rugbrocl
og .franskbrod, og td wd 5 6 ti
rlen om alienen t'$ det Ltd med
./l@skestege, and og gAsestege,
som ./olk dengang.fik stegt hos
bdgere . Det var vi fxrdige ued
red 7-B tiden, si fk vi julemad i

Jrletres/este11, der blev alholdt i
''Salen"
L jlle.llg, w1r f& ot
den stolste begiNenhed
pit ltret.
pAmindelse
Den J.rrste
om j en
./ik ti ullerede |. decemher,ndni
horte julesalnelne blire
i
"'unget
hyllerne pii glusverket, htor de
bler sungethwr dag lige til jLlea.flen.Det vLtr der trudition for.
Senere yi ri bestlrelsen for
"Harmonien" holde mode. De
Ltgentliga nLtsikdftener her var
preget df julenelodietne.
Bornenesopforsel og yillighed til
bytzrinder rar dltid bedst i decembermdned.Det hed sig nemlig altid: Lllers konmer du ikke

Qlza*ez lz w. ll De.%4@ 2004

IO

med til julelr@sfesten! - Og det
denJbr glasverkets omride. Af
rar jo eh slem trussel.
den grurul vidstejeg ahid lidt neSd kotfi dagen, hror besrytel.ten
re end de shdre born, ont ht'atl
var rundt .fra dor til dor for aI
der foregik. Det iar jeg dltid stolt
selge billetter, og si var man
aJ.
(KajOlsen,lsdt 1903iKastrup)
.forst sikker. Tre dage lbr iul a kom del slore julek&. Tuborgs olvogn huw.le det nedji'a KongeJuletragfesti
Iunden. Sp<zndingen rblctede, sd
det snart ikke var til et llolde ud.
Kastruplund
To dage ./br jul kom min far hjem
Julen var ikke bale hjemmelsfest.
Vi shtlle ogsA i Lunden. 2. jule./ia arbejdel, han hayde n'avlt.
Hvacl vur der dog i get'e? Efter al
dag holdt Arheidsmendenes Forhdn igen Nar tagel artkd, fortalle
bund julefest for medlemmernes
min mo nig, ul hah skulle lil hyborn. Chokolademed boller. Gaen/br at indkohejuleg.tver til juve og til sid,rlgodtepose.Del rlore
letresfcslen i "Salen". I de dage .iuletr@slod nlidl i salen, n@slen
var jeq nidtpunktet i hele.flokken til lofiet dededet.llot pyktet med
af born fi'a gaden. "llvud har .le
b,s. Jeg bilder mig ind, at det var
kobt?" - "Er godteposarnef)-ldle?" - "llrad er der i den?" Men hvordan lende og slukke
"HtonAr skal treet pynten"?
"
de 1. Har ikke spekulerelpA det
Endelig oprandt dagen, I. .iule.for nu. Men doren blev slaet op,
dag. Deh begndte sont sedvanlig
og tr@et lyste i al sih pfQgt, som
med horhthusik af Glusmagernes det nok allid har giort. I/i gik om
Orkesler kl. IJ om tnorgene i gaIteel i eh hred rekke i soden, hvor de spillede hitde julesalmandstoj eller hvide bluser, nye
mer og.julesange.
kjoler og laksko. Forteldrene sad
Ndr jeg nd h.e.rnerfiig selv sonl
pd btznkene under balkonen. Pd
midtpunkl |ed denne /bstlige lejbalkonensael endnu en r@kkepA
lighed skyldlesdet, al mi JAr i:tA
de smulle lr.eblPnke mcd den
lang lid ieg kan huskc tilhage aJ
snalle hylde.fbran.
min barndoht altid vur .fornzand
l'A podiel s.td orkestt'el. 3-1 mand
med horn og stortromme og lillefor fagl i ge og pol it iske fbre ninger,
og allsu ogsA, son lilizldet her,
lromme og lil.tglojet begr@nseltil
et enkell h&kken. Ved :;iden aJ
Jbr Den Selskabelige1'oreningin-
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stod Jbrbundets JAne. Fornanden
holdt en tale, som fi ikke horle,
og vi gik rundt og sang julesaltuet og "Hojt 1/a tleets gronne
top". Under hyl og raben viste
julenissen sig og overtog konmandoen og jik orden pd geledderne igen, stt ri kunne,tynge:
"Jeg gik nig over so og land" med alle variutionerne. Vi legede
"Fare, Jitre krigsmand". Og de
der kom allersidst i gryden vrlgle
eble eller banan. Der blev til to
lange rekker med armene om livetpAlormanden, og sit trakri lil
k@den brast i den ene side, og
halvdelen Jhldt over hinanden
med grin og grdd, og den anden
halvdel blev m.rgteslast trukket
owr guhet dfden sejtende kede.
Tornerose blev enev@ldigt udvatlgt under nogen misundelse,
Jbrdi hun hawie tyllssko . Den
onde fe prowde .tt se liglig ond
ud, medens den unge kongeson
stod med h@ndernepd ryggen og
vidste ikke, hvor han slaile se
hen og derjbr gloede ned i gulvel
med rode kinder. Sd spillede orkestret "Jernhanegaloppen" og
under tallen og bremsen, der ikke
lod Amage/banek noget tilbage
at onske,slu ede l- akt pd danseglthet.
Vi stillede op til chokolade og
boller.foran havesalen,hvor hor-

dene rnr dekket. Vi Jik travlt ned
at blire f@dige til ny r@kke.fordn gavebordet og sluttede Jbrdn
godtepotebordet, hroreftel ri
med henderne f lde swntude
over festsalens gulv til Jbrteldre
eller mdske op atl sojletuappen til
balkonen,hvor gawr og poser.fik
et nermerc eJiersyn. Der blev
gnasket og legel.,lLletreet hlev
af el par staerke mtend trttkket
orer gulvel til hjornet, og den
store, sorte kakkebvn snd og si
megel vlrm ttd. Sii var gtrlvet Ji'it
.ftr o; og si gik det op og nedpir
.jagt eJier hinanden, piger og
dlenge. Vi tabk balancen,ndr Ni
gled i jigner og rosiner. Noddeskallerneknasede,og vi fik en al
bue iojet. Vi k nne dtikke fuidtol
./ra et anker med hane, der stod
ved siden uJ fanen. Det var gralis.
Det rar en rigtig Jest. BDrne e
dansedepolka, indtil vi blerjaget
qf gulvet, og et par mend gik op
og ned og Jejedegtlvet rent ned
brede kosle, hvorefter der blev
dryitset noget hNidtpulter ptt gulvet - og sA var der hal /br de
(Karl Pedersenf. 1919i Kastrup)
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