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Julpd Nordregdrd
overstispd 6n dag.I husetvar der
ikke indlagt vand. Vand skulle
hentesfra pumpenude i girden.
Al arbejdsNraff
blev tageti brug.
Mendenemitte bere de utallige
baljer og spandevand ind i bruggersetior at fulde gruekedlenop
og t@ndcunder den tidligt om
morgcnen.Julensstorvaskstrakte
sig ovcr mangedage,for dcr skulle ogsi stivesog strygesgardiner
og festoner,som blev h€ngt op
over trepinde, indtil de cftcr et
hclt bestemtmonsterblev hengt
op. Forst i storstuennar alt var
pudsettil hojglans,og ner gulvet,
p6 knc, var skrubbetog skuret
mcd lud og andresterkesagcr.Sl
lna Astorrifort&ller:
i stucnved sidenaf, hvor sommercns lyse f'arverblev skiftet ud
mcd varme og hyggclige farver
Julcnskomme, gkedensfcst, var pi gaLrdiner
Sedan
og pudebctriEk.
ryldt med traditionerpi cn g6rd. gik det igennemhelchuset.Til alBidc dcngml'uldeoplevclscog alt lcrsidstkokkenet,hvor hylder og
dct dcjlige,somkom bagcftcr.Alt tallerkenrekkcrblev pyntet op
var nojc planligr. Egentiig bc- med f'estoner
og stivedegardiner,
gyndtejulefoft ercdclsemeallereog hvor hindklader og viskcstykde i november.
ker blcv skjult bag line stykker
medbrodcrctindskriftpi.

Julen nermer sig med hastige
skridt endnuengang,og alt skal
helst vere, som det plejer rundt
om i de smi hjem. Vi bringerher
lna Astoris levendeberetningom
hcndesbamdomsjul,der foregik
pi Nordreg6rdved Englandsveji
1940'emc.Nordregerdvar en udflyttcrgdrd fra det garnleTdrnby.
lna Astorrier l'rrdti 1939somdatter af Gcrhardog Else Svendscn.
Pi girden boede endvideregirdcns cjcre, lnas bedsteforaldrc,
Anders og Aff Svendsensamt
hcndcsssskende
Affog Jcnsog 2
og
3
ienestepiger karle.

Julpd Nordregdrd

Sforvosk

Storvaskvar ikkc noget,derkunne
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Slastningaf ''is pd Thybosgdrd i Maglebyli e i 1940'eme

D€ngrufuldeoplevelse
Lige fsrst i december blev der
h!ffet aftale med slagtercnog to
ekstra darner.De kom om morgenen, og for et bam sA de meget
uhyggeligeud. Vi havdeset,at stiger og kar var stillet op ude i
vognporten, og i bryggelset var
gmekedlentendt op fra kl. 4 om
morgenen.Man vidste, hvad der
skulle ske. Man ville gerne se,
men turde n@stenikke. Bag vinduet i stuenfulgta man med sjnene to gdse blive truklet ud og fort
hen til stigeme.Nogle gangelyk-

ked€sdet for en gris at stikke af,
og man si de veemmeligevoksnei
gummistovlerog store gummiforkeder lsbe efter den rundt Pe
gtrdspladsen og fange den. De
grufirlde skrig fra grisenevar noget, 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 havdeveret en god oplevelsefor de voksne.At det ikke
var mrt at slA et dyr ihjel, og alt
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blev si tilgivct afet bam.De mcnneskcr,der for havdcset s6uhyggelige ud, blev pludselig glade,
travle menncsker,der skullc gore
en storindsatstil langtud pd aflenen.
Man kan virkelig tale om "at stA
pd gloendepelc", for det sa ud,
som om alt skullc tages i brug.
Storesaltkarvar baretop fta kelderen.De blcv rensetog ryldt mcd
cn saltlagetil opbcvaringaf flesk
og kod, lagt ncd i serlige rakkcfolge. Alle grydcr,potterog panfbr alt hvad
der var i anvendclse,
der er pA en gris kunne bruges.
Blodpolse,rullcpolse,medister(i
grisensegnc tanne), finker, grcvet, sylte og postej€r.Farmors
hevdwndnc opskrifterblev nojc
ovcrholdt.Jeg tror, hvcr en gerd
havdesine awcdc,mdskeforbedgerrcdeopskriller,sommanik1<e
ne gav vidcrc til andre.Sadancn
slagtedag
f-orsti dccember
sluttede
med et stortmaltid i kokkenetfbr
alle, og noglc bugnendetaskertil
dem, der skullc ge. Man smagte
og wrderedc,og mansyntesaltid,
detvarblcvctbcdreendsidstear.

Bogning
Dej til brunekagerskullerores4
dagefor bagning,rulles,melesog
laggcs koldt. Vanillekansedcj2
dagefor brug.Klcjnedejskulleha-
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ve cognaci pA et bcstemttidspunkt. Smorkransc
med perlesukker og snittedcmandlervar utroligt vanskeligeat havcmed at gorc. Dejentil smorkranse
blevrullet
ud oppe i storstuen,hvor der var
koldt. Se kunncman bedrevcndc
og dreje dem, og man skullc tro
det gjaldt,livet,at de blev lige sA
smukle,i stsrrclscog sprodesom
sidsteAr. Dcr blcv nok eltct, lagt
til sideog bagti 8 dage,men kun
de smdkagcqsom var gaeti stykkcr eller blevetlidt for brune,lik
man lov at smagcpe om aftenen,
og devar altidbcdrccndsidstear.
Store firkantedekagediser,dcn
eneefter den anden,blev sat op i
stoasfucn,hvor der var rasende
koldt, for dcr blev n€esten
aldrig
(kun
lyrct
til l'estligclcjligheder).
Doren blev lAst rned nogie. Dct
var det lbrjetlendcland, for i 1obet af dccemberbJev si mange
ting gemt bag den lisede dor.
Noglehulletmcd sin messingknap
blev godt brugt af bom, dcr var
spn:ndte.

SpecielleIndkob
Ting, som ellersaldrig blev kobt,
kom over dorterskeleni dcnne
maned.Serligt indkobt - i Kobmagergade- var appelsiner,vindruer, paranodderog valnodder.
Vi fik aldriglov at smagepAnoget
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for juleaften.Oh - hvilken aften, Julekonfeld
nArdet storefad skull€beresindJul€tr@sankomsten
faldt altid sammenmed konfekttilberedning.
Det
Julelrceel
var ogse en stor dag. Bsm fik
Hosos var det altidbedstef'ar,
som pladsved det storekokkenbordog
bestemtegrantrueet.Han sagdc sjnenefik nogetat bestille.For vi
hveftAr:"I ar ksberjeg kun et lille vidstejo fra sidsteer, hvor dejligt
tre." Hverter de sammeprotester. det smagte.Ner konfektenvar rulNArhanendeligankommedtleet, let og skerct,blev det lagtpa store
var det hver gangse stoft, at det f'ade,deekket
med pergamentpapir
skullesavesaffomeden.Herligt.
og beretvark - op bag de ldsede
Alle skulleud i girdenfor at sepe dsre.Sidste1r havdepyntenveret
tneetog bedomme,om det var li- smi solvkuglerog krymmeli alle
ge se kont som sidsteer. Og det farver,og det skullevaereen overvar det. Flottere.Nir alle var eni- raskelse,
hvaddetblev i 6r.
ge om det,blev det bundetfirt til
igenog lagt langsmurenfbr at ingenndleskulletageskade.
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Nordregdrds
lenge.
Foto ca. 1950.

eo\ret
Egentlig blev d€r talt meget lidt
om gaver.Man h6bedeog snskede
alligwel, og den dirrendefornernmelse af nysgenighed og spanding meldte sig den morgen,hvor
juletreet var vak fta gardspladsen. Man vidste, det var b6ret ind
og sat op, og at det var juleaften i
moigen. Afog til sa vi farmor snige sig ud ello ind af den l8sede
dor med et helt andct ansigt €[d
hun plejedeat have.

se om alt [e smukt til naste morgen. 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(orlenslulebod

Sidst men ikke mindst af oplevelser og haditioner skulle karlen
H€rmani bad. Det blev trukket ud
23. decembol
til sidste sjeblik. Herman kurme
Men der var dgtig mangetirg, der ikke fodrage vand og sebe. Men
skulle gorcs,netopden23. decem- lillejuleaften skulle det sko. Hv€r
ber. Man skulle til presten i T6m- gang Herman v$dte
ryggsn til,
by Kjrk€ med €n lille pengegave blev der soaliketog grinet og forog santidig pi kirkegerden,for at talt hvordandet var geetsidsteer.
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Nordregdrds stuehus. Folo ca. 1950

stillet prccis som altid. I soveverelsemcvar tsj lagt frem, og der
var ryret overalt.
Preciskl. 15.30gik detafstedtil
kirke. Alle skullemed,pl ner en
keinde,som skulle blive hjemme
for at passegryder,ovneog kaminer.Nu var der virkeligjulcstemning.
For mangik ind i kirken,gik man
til gravsteder,
og hvis der ikke 16
kunDe
man
sne,
se,at det var €ndnu smukkereend sidsb er. Ogse
Juleotlen
inde i kirken.Alt blev noteretog
Julemorgen
blev de allcrsidste
ting husket.
gjort. Pladertil spisebordet
blev Efter gudstjenesten
gik det hjem.
hentetfrem, glas,duge og bestik Hjem,hvor alt duftcde,og dcr var
En stor tr.ebaljeblev sat ind i
bryggerset,
masseraf varmetvand
h@ldti. Hendkledeog sebe og
nogetn),t toj blev lagt ved siden
af. Hvis manfangedehansb1ik,sd
man tydeligt, at noget frygteligt
skullc ske.Men ind kom han,og
n6r hankom ud, var alt forandret.
Ny skjorte,andrebukserudenhullcr og nye trasko, en helt anden
fawe pi hander og ansigt nu
kunncjulenbegynde.
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storegryderaf jem, som passcdc
tii ringenci komfurct.
Efter middagenkom det viErste
ojeblik. For der skulle ryddesaf
bordetog vaskcsop og darkkestil
kdfle lbrjuletreet kunneses.Pi et
tidspunktvar alle pa nler farmor samleti den stue,hvor vi
havde spist. Men pludseligkom
hun og sagde:Claedeligjul. Vi
kunnegi ind i denallAstestue.Jeg
syntes,vi gik mcgct,mcgct langsomt. Der stod tr.Eet pragtfuldt
at se pi, pyntet med alle ting i
hvidt.Kobt gennemerene.
Hvert Ar nogle nye ting fojct til,
menmangensagemcdc ting, soln
havdevieretder sidsteir. Nir alle
var placeretpi de faste placlser,
skullevi igen synge,og hcr blcv
der sunget:Julenhar braglvelsignet Bud og Hojt Aa Treetsgronne
Top. Vi gik aldrigrundtom hieet.
Endeligvar det sA tid til at abne
gaver,giveten efteren.
Ar senereblev julen modemiseret
med en julemand.Det var altid
min far, som var klaedt ud til
ukendelighed.
Den gamle,gamle
Efter risengrodenblev der scrveret julemand,sombankedepd hovedgAscstcgog fleskesteg med alt tildoren blev modtagct med stor
lereaygtafos bom. Ogsdveddenbchor, surt og sodt, brune og hvide kartofler, rsdkal, fint snittet, ne lcjlighed dannedesig huftigt
De voksnespilledekosmagl til efter kunstensregler mcd traditioner.
sukker, eddike,smor og salt i rctte medie,der ikke var let at gennemskue. Julemandengik rundt til
forhold. Alt lavct mcd stor omhu i

virkelig meget, meget anderledes
end andre af erets dage. G&ster
ankom. De sarmmevelkomnc gester som altid. For forstc gang fik
man gavepakkerat se, og de blev
hastigtbarct ind bag den stadig leste 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 snegledetiden
sig af sted lbr et bam, men man
oplevedero, lied og glede.
Inden det storc fad mcd risengrod
og den sodejuleolblevsatind, var
der altid tre, som skulle velge en
salme,og hos os blcv det altid: Julen har Englelyd, Dejlig er dcn
Himmcl bli og Glade Jul, dejlige
Jul. Nogle gange dog i forskcllig
reLkefolge. I risengrodcnvar der
en mandel. Mandelgaven var en
narcipangris med rod slojL om.
Den var geme si tor, si den stovede, fordi den havdc vleret indkobt
i meget lang tid. Men det lantastisk.
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hver enkcltog hilste.Pe det tidspunkt havdeman som bam n&rmest oplevet noget angstfyldt.
Men hangik satil sidsthentil onkel Einar,somturdesehamdybt i
ojncneog sige: Cod aftcn, Karl.
Tenk at han turde sige sedantil
julemanden.Dette "God aften"
blev sagt ir efter ir og udloste
hvergangen ubegribeligstemning
fta de voksneLyscnebr@ndtened og nye blev
sati til niestedag,og detvar tid til
kaffe,julekageog bjergeaf sm6kager. Bom proppede sig. De
voksnegavsig godtid til at smage
og skanne.Vi bom lob til og fia,
ind i den stue,hvor man ellersaldrig kom. NLrpi denncafien stod
dorene6bnc.
SentpAaftenenkom si ojeblikket,
hvor fadet blcv beret ind, og det
var ikke mindrc fantastiskend alt
det andet.Alt godt var der afting,
som man elle6 aldig smagte.Sodavandog ol til de voksnc.

Trodllionel
Godc trygge traditionercffer hukommelsen,som ikke falmermcd
tidcn.Desvrerre
harjcg ikke arvet
evnense sterkt til at fore traditioner viderc.Andre forholdog omst@ndigheder
hargjort,atjeg lcvcr
med mindct om den gode,rigtige
jul. Jcg forstArklart, at dcr skal

vere en persoqsommed storvilje tr@kkcri de sammetredehvert
er, for at bevaretraditioner.

Etterskrltl
I ircne eller besettelsenblev
Nordregirdsjodc udstykket til
kolonihaver.lnasbcdstemordodc,
og bedsteflderensorgcde. Inas
mor og far var nu dem der skulle
proveat tageover.Karleog piger
blev sagtop, der var ikke lengere
brugfor si mcgetmandskab.
I dcn
tidligere havestueblev indrettet
kobmandsforretning.
Staldc,lo og
laderblev lejet ud til mangeforskelligeting. Et stedvar oplagdng
af sukkerfra "De danskcSukkerfabrikker" et andetsted blev der
lavet tvist af gamle klude. Der
blev endvidereindrcftet et autoverksted. Byudviklingenindhentedegardcn,og den blev solgt til
Temby Kommurei 1957og efter
ct stykketid blev gdrdenbraendt
nedfor at givepladstil en ny skole Nordreg8rdskolcn.
Nordregirdskolcnblev tageti brugi 1967.
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Ko et hltr dlst"dtlid Raagdftlani Ulh,nq til Fn Mdgrcth( Lcth td In
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Pi hjemmesiden
http:/Aistoric-online.dk/special/iul/indcx.htm
kan
manlese om allejulenstraditioner.
Her stirbl.a. omjulekoftenes
histo.ici Danmark:
Skikkenmedat sendehilsnertil jul cllernyar er afcldrc dato.Men
julekorlenehar ikkc mereendca. 1006r pdbagcni Danmark
En forudsactning
fbr, at mankanscndcjulekorter, at postv€senet
accepterer
og ekspcdcrcr
postkort.Det val ikke muligti Danmarklbr
1871,indtil dakunncmankun sendeegentligebrcvc.Ca. l0 ir efter,
i 1882,kunnefblk si knbede lbrstedansk-producerede
fbrtryktekort
medjulchilsner.
Dendanskeog nordiskekorttraditionudmerkersig i
owigt vedet vist humoristiskindhold,fx nisser,der legeri sne,kommer galtaLtedctc.,hvorimodreligosemotiverer lidt mercsjcldne.
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