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Jul pd Nordregdrd
Julen nermer sig med hastige
skridt endnu engang, og alt skal
helst vere, som det plejer rundt
om i de smi hjem. Vi bringer her
lna Astoris levende beretning om
hcndes bamdomsjul, der foregik
pi Nordreg6rd ved Englandsvej i
1940'emc. Nordregerd var en ud-
flyttcrgdrd fra det garnle Tdrnby.
lna Astorri er l'rrdt i 1939 som dat-
ter af Gcrhard og Else Svendscn.
Pi girden boede endvidere gir-
dcns cjcre, lnas bedsteforaldrc,
Anders og Aff Svendsen samt
hcndcs ssskende Affog Jcns og 2
ienestepiger og 3 karle.

lna Astorri fort&ller:

Julpd Nordregdrd
Julcns komme, gkedens fcst, var
ryldt med traditioner pi cn g6rd.
Bidc dcn gml'ulde oplevclsc og alt
dct dcjlige, som kom bagcftcr. Alt
var nojc planligr. Egentiig bc-
gyndte julefoft ercdclseme allere-
de i november.

Sforvosk
Storvask var ikkc noget, der kunne

overstis pd 6n dag. I huset var der
ikke indlagt vand. Vand skulle
hentes fra pumpen ude i girden.
Al arbejdsNraff blev taget i brug.
Mendene mitte bere de utallige
baljer og spande vand ind i brug-
gerset ior at fulde gruekedlen op
og t@ndc under den tidligt om
morgcnen. Julens storvask strakte
sig ovcr mange dage, for dcr skul-
le ogsi stives og stryges gardiner
og festoner, som blev h€ngt op
over trepinde, indtil de cftcr et
hclt bestemt monster blev hengt
op. Forst i storstuen nar alt var
pudset til hojglans, og ner gulvet,
p6 knc, var skrubbet og skuret
mcd lud og andre sterke sagcr. Sl
i stucn ved siden af, hvor somme-
rcns lyse f'arver blev skiftet ud
mcd varme og hyggclige farver
pi gaLrdiner og pudebctriEk. Sedan
gik det igennem helc huset. Til al-
lcrsidst kokkenet, hvor hylder og
tallerkenrekkcr blev pyntet op
med f'estoner og stivede gardiner,
og hvor hindklader og viskcstyk-
ker blcv skjult bag line stykker
med brodcrct indskrift pi.

/futqen dz w. ll - Der4i,i</. 2A05



Slastning af ''is pd Thybos gdrd i Maglebyli e i 1940'eme

D€n grufulde oplevelse
Lige fsrst i december blev der
h!ffet aftale med slagtercn og to
ekstra darner. De kom om morge-
nen, og for et bam sA de meget
uhyggelige ud. Vi havde set, at sti-
ger og kar var stillet op ude i
vognporten, og i bryggelset var
gmekedlen tendt op fra kl. 4 om
morgenen. Man vidste, hvad der
skulle ske. Man ville gerne se,
men turde n@sten ikke. Bag vin-
duet i stuen fulgta man med sjne-
ne to gdse blive truklet ud og fort
hen til stigeme. Nogle gange lyk-

ked€s det for en gris at stikke af,
og man si de veemmelige voksne i
gummistovler og store gummifor-
keder lsbe efter den rundt Pe
gtrdspladsen og fange den. De
grufirlde skrig fra grisene var no-
get, man kun kunne tele at hsre
gemi langt ind€ i et kost€skab.
Men ner det var slut, sa beglardte
den glade hektiske stemrring at
brede sig til alle, og man forstod,
at de ojeblikke, hvor grisen skulle
stikkes et besternt sted i halsen,
heller iLte havde veret en god op-
levelse for de voksne. At det ikke
var mrt at slA et dyr ihjel, og alt
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blev si tilgivct afet bam. De mcn-
neskcr, der for havdc set s6 uhyg-
gelige ud, blev pludselig glade,
travle menncsker, der skullc gore
en stor indsats til langt ud pd afle-
nen.
Man kan virkelig tale om "at stA
pd gloende pelc", for det sa ud,
som om alt skullc tages i brug.
Store saltkar var baret op fta kel-
deren. De blcv renset og ryldt mcd
cn saltlage til opbcvaring af flesk
og kod, lagt ncd i serlige rakkc-
folge. Alle grydcr, potter og pan-
der var i anvendclse, fbr alt hvad
der er pA en gris kunne bruges.
Blodpolse, rullcpolse, medister (i
grisens egnc tanne), finker, grc-
vet, sylte og postej€r. Farmors
hevdwndnc opskrifter blev nojc
ovcrholdt. Jeg tror, hvcr en gerd
havde sine awcdc, mdske forbed-
rcde opskriller, som man ik1<e ger-
ne gav vidcrc til andre. Sadan cn
slagtedag f-orst i dccember sluttede
med et stort maltid i kokkenet fbr
alle, og noglc bugnende tasker til
dem, der skullc ge. Man smagte
og wrderedc, og man syntes altid,
det var blcvct bcdre end sidste ar.

Bogning
Dej til brune kager skulle rores 4
dage for bagning, rulles, meles og
laggcs koldt. Vanillekansedcj 2
dage for brug. Klcjnedej skulle ha-

ve cognac i pA et bcstemt tids-
punkt. Smorkransc med perlesuk-
ker og snittedc mandler var utro-
ligt vanskelige at havc med at go-
rc. Dejen til smorkranse blev rullet
ud oppe i storstuen, hvor der var
koldt. Se kunnc man bedre vcndc
og dreje dem, og man skullc tro
det gjaldt,livet, at de blev lige sA
smukle, i stsrrclsc og sprode som
sidste Ar. Dcr blcv nok eltct, lagt
til side og bagt i 8 dage, men kun
de smdkagcq som var gaet i styk-
kcr eller blevet lidt for brune, lik
man lov at smagc pe om aftenen,
og de var altid bcdrc cnd sidste ar.
Store firkantede kagediser, dcn
ene efter den anden, blev sat op i
stoasfucn, hvor der var rasende
koldt, for dcr blev n€esten aldrig
lyrct (kun til l'estligc lcjligheder).
Doren blev lAst rned nogie. Dct
var det lbrjetlendc land, for i 1o-
bet af dccember bJev si mange
ting gemt bag den lisede dor.
Noglehullet mcd sin messingknap
blev godt brugt af bom, dcr var
spn:ndte.

Specielle Indkob
Ting, som ellers aldrig blev kobt,
kom over dorterskelen i dcnne
maned. Serligt indkobt - i Kob-
magergade - var appelsiner, vin-
druer, paranodder og valnodder.
Vi fik aldrig lov at smage pA noget
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for juleaften. Oh - hvilken aften,
nAr det store fad skull€ beres ind-

Julelrceel
Hos os var det altid bedstef'ar, som
bestemte grantrueet. Han sagdc
hveft Ar: "I ar ksber jeg kun et lille
tre." Hvert er de samme protester.
NAr han endelig ankom med tleet,
var det hver gang se stoft, at det
skulle saves affomeden. Herligt.
Alle skulle ud i girden for at se pe
tneet og bedomme, om det var li-
ge se kont som sidste er. Og det
var det. Flottere. Nir alle var eni-
ge om det, blev det bundet firt til
igen og lagt langs muren fbr at in-
gen ndle skulle tage skade.

Julekonfeld
Jul€tr@sankomsten faldt altid sam-
men med konfekttilberedning. Det
var ogse en stor dag. Bsm fik
plads ved det store kokkenbord og
sjnene fik noget at bestille. For vi
vidste jo fra sidste er, hvor dejligt
det smagte. Ner konfekten var rul-
let og skerct, blev det lagt pa store
f'ade, deekket med pergamentpapir
og beret vark - op bag de ldsede
dsre. Sidste 1r havde pynten veret
smi solvkugler og krymmel i alle
farver, og det skulle vaere en over-
raskelse, hvad det blev i 6r.
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eo\ret
Egentlig blev d€r talt meget lidt
om gaver. Man h6bede og snskede
alligwel, og den dirrende fornern-
melse af nysgenighed og span-
ding meldte sig den morgen, hvor
juletreet var vak fta gardsplad-
sen. Man vidste, det var b6ret ind
og sat op, og at det var juleaften i
moigen. Afog til sa vi farmor sni-
ge sig ud ello ind af den l8sede
dor med et helt andct ansigt €[d
hun plejede at have.

23. decembol
Men der var dgtig mange tirg, der
skulle gorcs, netop den 23. decem-
ber. Man skulle til presten i T6m-
by Kjrk€ med €n lille pengegave
og santidig pi kirkegerden, for at

Nordregdrds
lenge.
Foto ca. 1950.

se om alt [e smukt til naste mor-
gen. Kranse, d€r var ksbt, skulle
legges pi, Der skulle hanges op
til fuglene i havens tree!. Der.
skulle gan ov€r alle billeder med
afdsde. Der skulle fejes gundigt
ude alle vegne. Og julekagen, som
skulle holde i mange dage, blev
bagt.

l(orlens lulebod
Sidst men ikke mindst af oplevel-
ser og haditioner skulle karlen
H€rman i bad. Det blev trukket ud
til sidste sjeblik. Herman kurme
ikke fodrage vand og sebe. Men
lillejuleaften skulle det sko. Hv€r
gang Herman v$dte ryggsn til,
blev der soaliket og grinet og for-
talt hvordan det var geet sidste er.
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Nordregdrds stuehus. Folo ca. 1950

En stor tr.ebalje blev sat ind i
bryggerset, masser af varmet vand
h@ldt i. Hendklede og sebe og
noget n),t toj blev lagt ved siden
af. Hvis man fangede hans b1ik, sd
man tydeligt, at noget frygteligt
skullc ske. Men ind kom han, og
n6r han kom ud, var alt forandret.
Ny skjorte, andre bukser uden hul-
lcr og nye trasko, en helt anden
fawe pi hander og ansigt nu
kunncjulen begynde.

Juleotlen
Julemorgen blev de allcrsidste ting
gjort. Plader til spisebordet blev
hentet frem, glas, duge og bestik

stillet prccis som altid. I soveve-
relsemc var tsj lagt frem, og der
var ryret overalt.
Precis kl. 15.30 gik det afsted ti l
kirke. Alle skulle med, pl ner en
keinde, som skulle blive hjemme
for at passe gryder, ovne og kami-
ner. Nu var der virkelig julcstem-
ning.
For man gik ind i kirken, gik man
til gravsteder, og hvis der ikke 16
sne, kunDe man se, at det var €nd-
nu smukkere end sidsb er. Ogse
inde i kirken. Alt blev noteret og
husket.
Efter gudstjenesten gik det hjem.
Hjem, hvor alt duftcde, og dcr var
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virkelig meget, meget anderledes
end andre af erets dage. G&ster
ankom. De sarmme velkomnc ge-
ster som altid. For forstc gang fik
man gavepakker at se, og de blev
hastigt barct ind bag den stadig le-
ste dor.
For julemiddagen skulle begynde,
blev allejulekort og brevc lest op.
Og rnan talte om og tenkte pe
hver enkelt, der havde sendt sin
hilsen. Selvialgelig sneglede tiden
sig af sted lbr et bam, men man
oplevede ro, lied og glede.
Inden det storc fad mcd risengrod
og den sodejuleolblev sat ind, var
der altid tre, som skulle velge en
salme, og hos os blcv det altid: Ju-
len har Englelyd, Dejlig er dcn
Himmcl bli og Glade Jul, dejlige
Jul. Nogle gange dog i forskcllig
reLkefolge. I risengrodcn var der
en mandel. Mandelgaven var en
narcipangris med rod slojL om.
Den var geme si tor, si den stove-
de, fordi den havdc vleret indkobt
i meget lang tid. Men det lanta-
stisk.

Efter risengroden blev der scrveret
gAscstcg og fleskesteg med alt til-
bchor, surt og sodt, brune og hvi-
de kartofler, rsdkal, fint snittet,
smagl til efter kunstens regler mcd
sukker, eddike, smor og salt i rctte
forhold. Alt lavct mcd stor omhu i

store gryder af jem, som passcdc
tii ringenc i komfurct.
Efter middagen kom det viErste
ojeblik. For der skulle ryddes af
bordet og vaskcs op og darkkes til
kdfle lbrjuletreet kunne ses. Pi et
tidspunkt var alle pa nler far-
mor samlet i den stue, hvor vi
havde spist. Men pludselig kom
hun og sagde: Claedelig jul. Vi
kunne gi ind i den allAste stue. Jeg
syntes, vi gik mcgct, mcgct lang-
somt. Der stod tr.Eet pragtfuldt
at se pi, pyntet med alle ting i
hvidt. Kobt gennem erene.
Hvert Ar nogle nye ting fojct til,
men man gensa gemc dc ting, soln
havde vieret der sidste ir. Nir alle
var placeret pi de faste placlser,
skulle vi igen synge, og hcr blcv
der sunget: Julen har bragl velsig-
net Bud og Hojt Aa Treets gronne
Top. Vi gik aldrig rundt om hieet.
Endelig var det sA tid til at abne
gaver, givet en efter en.
Ar senere blev julen modemiseret
med en julemand. Det var altid
min far, som var klaedt ud til
ukendelighed. Den gamle, gamle
julemand, som bankede pd hoved-
doren blev modtagct med stor
lereaygt afos bom. Ogsd ved den-
ne lcjlighed dannede sig huftigt
traditioner. De voksne spillede ko-
medie, der ikke var let at gennem-
skue. Julemanden gik rundt til
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hver enkclt og hilste. Pe det tids-
punkt havde man som bam n&r-
mest oplevet noget angstfyldt.
Men han gik sa til sidst hen til on-
kel Einar, som turde se ham dybt i
ojncne og sige: Cod aftcn, Karl.
Tenk at han turde sige sedan til
julemanden. Dette "God aften"
blev sagt ir efter ir og udloste
hver gang en ubegribelig stemning
fta de voksne-
Lyscne br@ndte ned og nye blev
sat i til nieste dag, og det var tid til
kaffe, julekage og bjerge af sm6-
kager. Bom proppede sig. De
voksne gav sig god tid til at smage
og skanne. Vi bom lob til og fia,
ind i den stue, hvor man ellers al-
drig kom. NLr pi dennc afien stod
dorene 6bnc.
Sent pA aftenen kom si ojeblikket,
hvor fadet blcv beret ind, og det
var ikke mindrc fantastisk end alt
det andet. Alt godt var der afting,
som man elle6 aldig smagte. So-
davand og ol til de voksnc.

Trodllionel
Godc trygge traditioner cffer hu-
kommelsen, som ikke falmer mcd
tidcn. Desvrerre har jcg ikke arvet
evnen se sterkt til at fore traditio-
ner viderc. Andre forhold og om-
st@ndigheder har gjort, atjeg lcvcr
med mindct om den gode, rigtige
jul. Jcg forstAr klart, at dcr skal

vere en persoq som med stor vil-
je tr@kkcr i de samme trede hvert
er, for at bevare traditioner.

Etterskrltl
I ircne eller besettelsen blev
Nordregirds jodc udstykket til
kolonihaver. lnas bcdstemor dodc,
og bedsteflderen sorgcde. Inas
mor og far var nu dem der skulle
prove at tage over. Karle og piger
blev sagt op, der var ikke lengere
brug for si mcget mandskab. I dcn
tidligere havestue blev indrettet
kobmandsforretning. Staldc, lo og
lader blev lejet ud til mange for-
skellige ting. Et sted var oplagdng
af sukker fra "De danskc Sukker-
fabrikker" et andet sted blev der
lavet tvist af gamle klude. Der
blev endvidere indrcftet et auto-
verksted. Byudviklingen indhen-
tede gardcn, og den blev solgt til
Temby Kommure i 1957 og efter
ct stykke tid blev gdrden braendt
ned for at give plads til en ny sko-
le Nordreg8rdskolcn. Nordregird-
skolcn blev taget i brug i 1967.
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Ko et hltr dlst"dtlid Raagdftlan i Ulh,nq til Fn Mdgrcth( Lcth td In

solrt Alli i Stndht,.

Pi hjemmesiden http:/Aistoric-online.dk/special/iul/indcx.htm kan
man lese om allejulens traditioner.
Her stirbl.a. omjulekoftenes histo.ic i Danmark:
Skikken med at sende hilsner til jul cller nyar er afcldrc dato. Men
julekorlene har ikkc mere end ca. 100 6r pd bagcn i Danmark
En forudsactning fbr, at man kan scndcjulekort er, at postv€senet ac-
cepterer og ekspcdcrcr postkort. Det val ikke muligt i Danmark lbr
1871, indtil da kunnc man kun sende egentlige brcvc. Ca. l0 ir efter,
i 1882, kunne fblk si knbe de lbrste dansk-producerede fbrtrykte kort
medjulchilsner. Den danske og nordiske korttradition udmerker sig i
owigt ved et vist humoristisk indhold, fx nisser, der leger i sne, kom-
mer galt aLted ctc., hvorimod religose motiver er lidt merc sjcldne.

6le,*a'ez /r't a. ll - De.e"'/e'r 2005



t 2

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

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Trf.32 46 05 45

rvrYw.bibliotek.taarnbf.dk
Klik pi Lokalhistorisk Sar ing

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slrestsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"Oqtdt p&ganngez"

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


