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Juf
Juleaften gennem 100 er.
Fem familier forteller om julen
pa Saltholms Hclmeg6rd.

fl.tternath.,t jufetre
Claudia Fischer er fodt i 1886 i
Kastrup i Skottegerden, datter
af Peter Tonnesen, der var
opsynsmand pa Holmegarden
'ta 1A77 -1895 .
Juletraet var ikke altid sikret ti l
juleaften. Oresund kunne vare
en forhindring med uroligt vejr
eller is.
"Men min soster Anna vidste
rud. Hun slog nogle grene pv
et kosteskaft, og sv gik vi ud i
Vengerne pv holmen og fandt
nogle gronne grene til at fest-
ne pv kosteskaftet - og sv hav-
de vi et juletre, for vores fader
havde kobt et rigtigt tte", for-
taller Claudia Fischer.
- "Juleaften fik vi gerne ande-
sfeg e//ergvsesteg, hvorefter vi
fik risengrod med kanel og der-
til sodt hvidtol.
Vi var jo manrqe bom til at W

omking tteet, og sv sang vi
de dejlig€gamle julesalmer, in-
den vi sluttede af med at spise
julegodtel', siger Claudia Fi-
scher, som holdt sin sidste jul
pe Holmegarden i1894,  da
hun var 7 ar.

!ufestormen 1902
Peter Tonnesen blev aflost
som opsynsmand af Edvard
Bergmann. Hans sonneson
bedforer John Bergmann for-
taller.
"Min far der hed Edvard Berg-
mann ligesom sin fader, har
foftalt mig, at ihans barndom,
holdt familien skiftevis jul pv
Holmegvrden, og hos vores
slegtning Ferdinand Jensen
pv Gammelvetk.
Under julestormen i 1902, da vi
var pv Gammelverk, var hele
oen oversvommet. Da de skul-
le hjem til Holmegvrden var de
flere gange ved at drukne, idet
de ikke kunne se de opgravede
huller, men de nvede da lykke-
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Pa gardene blev der tidligere slagt€t eris op tiljul for ar sikre fleskestegen tiljuteaften
og blodpolsen lil juleliokosten. Her er slagrer OIs€n i fErd med ar slagte gds hos gard-
ejerChris l iar Perersen iVagleb)l i l le i  lc40

lig og vel hjem, uden at nogen
af dem omkom".

Jufeges td flmager
Den n€ste Holmemand var
Peter Bastian Dirchsen. Hans
datter, Karen Sally fortellerl
"Jeg husker, at vi fejrede en
dejlig jul pv Holmewrden i min
bamdom.
Lige op til jul var nogle travle
dage med julefoheredelsen.
Min fader havde nok at gore

uden for Wrden, men den der
havde allemest travlt var min
moder, der skulle nv at pille
over 50 geg og gore dem klar
til at blive solgt.

Min fader tog over til Amager
for at salge dem, og det var
altid spandende, om han fik
en ordentlig pris for dem.
Fader havde et stott juletre
med, ovre fra "fastlandet", og
det stod i al sin pragt tandt i
den store stue.
Juleaften spiste yi g'ysesleg
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med rodkvl, brunede og hvide
kaftofler, med brun sovs. Se-
nere fik vi krammerhuse med
flodeskum, og jeg husker end-
nu de dejlige kremmerhuse,
som mor selv havde bagt.
Efter julemiddagen fik vi jule-
knas, og hyggede os sammen.
Vi var altid alene juleaften, og
ieg mindes endnu min broder
Geefts forste jul.
Han blev fodt i 1909 og fik sv-
ledes sin forste jul pv Salthol-
men.
Vores jul pv Saltholmen slutte-
de i 1914, da min fader kobte
"Maglegvrd" i Ullerup, efter at
han havde varet Holmemand i
7 vr."

Ju[etre tif $aftfio[m
i nopem\er
Peter Dirchsens efterfolger
som opsynsmand blev Ejnar
Knudsen fra Kirstinehoj i Tom-
merrup. Han var gift med Lau-
ra, datter af Ole Nielsen pa
'Vestergaard". Han var holme-
mand i35 ar .
En af hans dotre Ingeborg Ja-
cobsen, forteller om sin barn-
doms-jul, sammen med 5 so-
skende.
"Vi begyndte altid juleforbere-
delseme i god tid, og allerede i

november tog vi over til Ama-
ger for at kobe julegaver. Det
havde vi sparet sammen til he-
le vret, og det var deior en
stor begivenhed, nvr pengene
nu skulle bruges.
Hvoior vi allerede kobte gaver
i november, var fordi vi var
bange fot at Sundet skulle fry-
se til, og vi deior mvske ikke
kunne komme over for at
handle.
Det samme problem havde vi
med juletraet, som vi ogsv
mvtte kobe inovember, og
hver gang Johannes Theisen,
senere Edv. Betgmann, kom
ind med postbvden, var vi ne-
de ved bvden for at se om
treet var med. Sv en dag da
bvden kom med et juletre i
toppen, kunne vi allerede, for
den lagde til se, at nu var julen
sikret.

Pv Holmegvrd havde mor op
til julen haft travlt med julefor-
beredelseme. Grisen var slag-
tet, og der skulle stoppes pol-
ser, bvde hvide og softe, og
sv var der jo ogsv julebagnin-
gen, som tog en del af hendes
tid.
Juletreet pyntede far selv. Det
stod i den store stue, og ingen
mvtte se, hvordan han gjorde
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det. Det var strengt forbudt at
komme ind istuen, og vi born
provede da at kigge gennem
noglehullet, men da han opda-
gede det, blev hullet straks
stoppet til med papir.
Juleaftens middag bestod af
enten fleskesteg, vi havde jo
lige slagtet, eller gvsesteg, og
sv fik vi selvfolgelig risengrod
med kanel og sukker, samt
sodt ol, men der var jo endnu
lenge til, at vi skulle have vo-
res gaver. Hvor var den dog
lang den ventetid!
Efter spisningen skulle vi alle
sammen vere med til at vaske

op. Da far havde tandt lysene
pv luletreet, satte mor sig ved
klaveret og spillede, mens vi
sang de gamle julesalmer og
sange. Og sv var man nvet til
det store ojeblik, hvor gaverne
skulle fordeles. Spendende
var det, om hver iser havde
tuet netop det, som de havde
onsket sig."

Ju[ pd Saftfrofm frvert an-
fet dr
Martin Riber var opsynsmand
fra 1950-1965. Hans kone Ka-
ren fort€ller:
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"Vore born var jo voksne, og vi
skiftedes til at vere sammen
med bornene i deres hjem.
deior holdt vi kun jul pv Hol-
megyrden hveft andet vr.
Juletteet var selvfolgelig
tendt, efter at vi havde spist
gvsestegen. Efter desseften
is a la'mande kom turen til ju-
leknaset og gaveme, og sr/
hyggede vi os resten af afte-
nen, ifamiliens skod.
1 . Juledag spiset vi julefrokost
og herrene spillede koft".

lubaften pd
I{ohnegdr[en i 1984
| 1984 hed Holmemanden
Keld Lambert, der blev ansat i
1982.
Keld Lambert fort€ller:
"Sammen med min hustru Le-

ne, og vore 4 born, der er i al-
deren fra 4-14 vr, gor vi alt for
at skabe den rigtige julestem-
ning.
Vi fyrer op i krostuen, hvor ju-
Ietreet bliver anbragt, og sv
pynter vi alle i fellesskab
veggene med kulott papir og
nlsser.
Det er en traditionel jul, og vi
fur andesteg og desseft, og ef-

l .'fr,

Isjeger pd Saltholn i 1912.
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ter at have gvet omkring jule-
traet og sunget de gamle jule-
salmer og sange, er turen
kommet til gaverne, og det er
jo en meget vigtig ting".

Efterfolgende kommer der lidt
smagsprover pa de billeder
der er i Lokalhistorisk Sam-
lings web-julekalender pa bib-
liotekets hjemmeside:
www.bibliotek.taarnby.dk

tandes i Kaltuplund

sdde i 1986, oE Grcre
PiAegdrde sotser for
den musiLatslte uwler
holdning. Foto: Kllrl

P a de bi ose so dage i 1 971 kunne non indtil juledagene korc metl |etennbane pd
Atnagetbahens gamle spor. Het lttt,Aet toget Alleen. Foh: Kwt Marke|
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Sta[* og [o fuLkrQirtet onskgr
a[Ie pores ftesere en rigtig g[e-
fefig juf og et goft n1tdr.

L4ange taffir |ifrag i [et
forfoine dr, og lius{at vi fie-
fetitren ofis Fgrfkre iitrag
tifoores samfing.

Julethzet ho:;fdnilien F chs i,lllien ei
pntet oeklat hljulealcn Fata. lo20

Julepakkene skal sendes i sod tidfar at na fren tilJanilien iJtlland. Tanby pastkon
tor har tlnh her i 1981. Foto: Kurt llaugaad.
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.Eldrc Tanby-

En afiulens truditianer et de nange julenorkedeL Et afden et her pa plejehjennet
pa Pyrus A di 1960'ene. Beboene har iarcts lobytErcttitige og hlpklet, sblkket oE
sne.lkercret nan&eJine tinq. Foto: Kutt Haugaard.

Qlza*za dz w. ll - Decs'&@ 2006



t2

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

Lokalhistorisk Sanling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tlf,32 46 05 45

rvnry.bibliotelctaarnb),..dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slreetsforskerlinks.

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

Kastrupgirdssamlingen

,,dttdt p& gftt t0gtc€'
&

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


