
Fars jul er en lille gave til én, du gerne vil glæde.  
Det er fortællingen om julen, sådan som den var i 
de gode gamle dage, hvor mor stod i køkkenet og far 
selv – ja, hvad lavede han egentlig?
 Det er hyggelige ord at læse for gammel og for ung. 
Om dengang kvinderne forstod at varte en mand op, 
så han nærmest ikke opdagede det, men bare kunne 
nyde det i fulde drag.
 Og det er sønnen, en moderne mand, der husker 
tilbage. En mand der har travlt op til jul!
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» Julen er hjerternes fest,
  og mor laver sovsen.«  
  Mand, anno 1908 
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fars jul

Julen hjemme hos os var ligesom julen i alle andre 
hjem: traditionsbunden. Lillejuleaften spiste far frokost 
hjemme. Han kunne ikke tænke sig at gå på værtshus på 
sådan en dag, sagde han alvorligt til os børn, der stod i 
en halvkreds omkring ham og så ham spise. Han roste 
mor og blev ikke vred, fordi hun havde glemt at lave 
stegte sild i lage, der var hans livret. – Skrub bare ned og 
køb nogle hos viktualiehandleren, så tager jeg et stykke 
sylte imens, sagde han fredsommeligt og smurte ande-
fedt på brødet.
 Far ville gerne glæde mor ved at smage på alle de ting, 
hun havde lavet, men efterhånden gik det langsomme-
re, og så fik han tid til at tale ind imellem. Han talte om 
de evige værdier og sagde, at han godt kunne undværes, 
mens mor var hjemmets grundpille, og hvis man trak 
hende bort, ville alt styrte sammen. Han blev ved at gen-
tage, at det var ligegyldigt med ham, og han så ligesom 
anklagende på Magda, Jimmy og mig, men da vi havde 
lært, at vi ikke måtte sige ham imod, stod vi bare og så 
på ham, mens han selv forsøgte at holde tårerne tilbage 
og rømmede sig flere gange.



 – Et eller andet har jeg vel været for jer, udbrød han 
med halvkvalt stammen, men rettede sig op og blev sig 
selv igen, da han så, at Magda var ved at fjerne en flæ-
skesvær fra ribbenstegen. Han hævede ikke hånden, 
som han ellers ville have gjort, men han så på hende 
med et frygteligt blik, så hun kunne forstå, at hun havde 
smertet ham dybt.

 På det tidspunkt kom mor og sagde, at han hellere 
måtte lægge sig, og lige så streng far kunne være, lige så 
blid og føjelig var han, når mor sagde, at han trængte til 
en lille en på øjet.
 Han faldt straks i søvn.

Derved fik mor tid til at rydde af bordet, vaske op og sør-
ge for os, og far satte pris på, at alt var i orden, når han 
vågnede igen. Han forstod på et tidligere tidspunkt end 
de fleste værdien af husmoderens arbejde, og det kunne 
aldrig falde ham ind at forstyrre hende i det.
 – Mor skal have arbejdsro, sagde han stille og bestemt, 
mens han lukkede døren til køkkenet.
 Om aftenen var far på benene igen. Juletræet skulle 
pyntes, og det ville han selv gøre. Han tændte en stor 
cigar og satte sig på en stol helt henne ved træet, mens 
vi børn fik lov at række ham stadsen. Da han kom til de 
øverste grene, rejste han sig op, men sank nu og da til-
bage i stolen med et »Pyha«.
 Da det hele var overstået, sagde han, at vi skulle hente 
mor ude i køkkenet, og når vi kom tilbage og sagde, at 
hun ikke havde tid, gik han selv ud efter hende.
 – Mor trænger til en lille opmuntring. Husk det børn, 
sagde han og kom lidt efter tilbage med hende.



 – Er træet ikke kønt?, spurgte han.
 – Jo, svarede hun og styrtede tilbage.
 Far rystede på hovedet. Uendeligt blidt og forstående.
 – Mor er overkørt, sagde han. – Hun påtager sig for 
meget. Det er dumt. 
 Så gabte han og gik i seng.

Næste morgen – juleaftensdag – gav mor os kaffe på sen-
gen. Det var en gammel tradition, og far elskede de gam-
le traditioner. – De holder hjemmet oppe, sagde han.
 Denne dag tænkte far kun på os andre. Han var glad 
som et barn og vidste ikke alt det gode, han skulle 
gøre os.
 – Har du ikke også lyst til at lægge dig lidt, sagde han 
omsorgsfuldt til mor og tilføjede godmodigt: – Nå, nå 
– som du vil.
 Vi børn fik lov at hjælpe ham med påklædningen. 
Magda bragte ham hans morgensko. Jimmy stoppede 
hans pibe, og jeg hentede avisen.
 – Det står ikke noget i den, sagde han efter at have 
læst i den en times tid. – Men det kan man heller ikke 
forlange på sådan en dag. 
 Derefter spiste far en ganske let frokost. – Man skulle 
jo også gerne have appetit til middagen, sagde han lystigt 

og lod det sidste stykke med æbleflæsk ligge. – Har I ikke 
lyst til at dele det, børn?
 Så trak han i det fine blå tøj og gik på julevisitter. Det 
lagde han megen vægt på. Han sagde, at man i julen 
skulle glæde andre og aldrig måtte bære den ud�.
 Han kom hjem i skumringen i droske, og vi børn sad 
i vinduet og så ham komme og vidste, at nu var det jul. 
Han klappede chaufføren på skulderen og trykkede ham 
i hånden – for alle skulle være glade. Det var nu fars 
princip.
 Og da han kom op, smilte han og lo og gav os hver en 
�0-øre, som vi måtte gøre lige, hvad vi ville, med. Mor 
fik et kys på kinden og et lille dask bagi. – Nå, du er ikke 
klædt om endnu. Se så at rub dig lidt, skændte han, men 
det var tydeligt, at han ikke mente noget med det. Selv 
mor smilte ganske lidt, inden hun gik ud i køkkenet 
igen. Men sådan var far. Han vidste, at udseendet bety-
der meget for en kvinde, og han tilskyndede altid mor at 
tage en anden kjole på, hvis hun havde en.
  Så spiste vi gåsen, og far spurgte altid mor, om hun ikke 
ville have et lille stykke med af brystet, inden han lagde 
over på sin tallerken, og ligesådan var han over for os 

� Man er nødt til at sige ja tak til alt dét, man bliver budt på.  
Ellers bærer man julen ud.



børn. – Tag lige så meget sovs til kartoflerne, som I vil, 
og han blev ved med at spørge, om vi var mætte, også 
lang tid efter, at han selv var det.

Vi dansede om juletræet, og det var måske det eneste, 
det kunne gøre ham en smule gnaven, fordi vi ikke kun-
ne huske et vers af nogen af salmerne. – Man kan jo ikke 
blive ved og sige glade jul, lærer I dog ikke sådan noget 
i skolen?
 Nå, det endte altid med, at far sang nogle gamle revy-
viser, som han kunne udenad og holdt meget af, selv om 
han havde en mærkelig sangstemme.
 Bagefter fik vi gaver. Mor fik et nyt forklæde, og vi 
børn fik funklende nye bælgvanter, der strittede lige ud 
i luften. Fars øjne strålede af glæde over at kunne give 
os dem. – Behold dem bare på hele julen, sagde han. 
– Julen er børnenes fest.
 Han gav også sig selv gaver, men lod som om det var 
fra os.
 – Næh, lille Magda, skal far have den fine flaske. Det 
er rigtignok alt for galt. Tak skal du have, min pige. Og 
ligeledes med Jimmy og mig. Jimmy forærede ham hun-
drede cigarer, og jeg forærede ham en bog med billeder, 
som jeg ikke måtte se. Far var helt ellevild, og han var 

lige overrasket hver gang, selv om det var ham selv, der 
havde købt det. 
 Far havde et barnesind, og det bevarede han, til han 
døde.

Fortsættelse følger …



kan du huske på valsen

»Kan du huske om julen, 
når vi sad i hulen 
ved gås og et veldækket bord. 
Man ku’ se tårer rinde, 
selv på hærdede svende, 
når tankerne mod hjemmene fo’r; 
nu er vi herhjemme, 

dog aldrig vi glemme, 
hvad ude i verden vi så. 
Vi ældre er blevne, 
vore minder er levende – 
det er minder, der aldrig forgå. 
Åh, disse minder, …«

Viktor Valhein, malermester (1883 – 1964)



den første jul;  
blandt romerne

Den 25. december 336 er den første registrerede fejring 
af julen – Jesu fødselsdag.

Ifølge optegnelser fra romerske biskopper

den nordiske jul;  
at drikke jul

»Der findes én førkristen kilde der fortæller om den nor-
diske jul – nemlig et kvad, som handler om Harald Hår-
fagers kamp ved Hafsfjord i 872.
 Skjalden Thorbjørn Hornklove fortæller i et kvad om 
Harald og begivenhederne at 

»ude vil han drikke jul, for at være den eneste, som 
råder«.

Her tales om at drikke – ikke at »fejre« eller »holde« jul, 
hvilket fortæller, at øllet havde en væsentlig betydning.
 Vikingernes jul var en midvinterfest – midvinterblót – 
der havde betydning for frugtbarhed og held i det kom-
mende år.” 

Charlotte S. H. Jensen, folkemindeforsker



julen hos mor 

»Der er noget i luften, 
som gør mig så glad, 
som trøster mit hjerte 
i ungdommens bad, 
der er noget herinde, 
et strålende minde 
med kærter og sang, 
om julen derhjemme, derhjemme 
hos moder en gang.«

Vilhelm Gregersen, 1911
Der er noget i luften



peters jul

»Før Julen

Jeg glæder mig i denne Tid; 
nu falder Julesneen hvid, 
og saa maa Julen komme! 
Min Faer hver Dag i Byen gaar, 
og naar han kommer hjem, jeg staar 
og ser hans store Lomme.«

Johan Krohn, 1866

emmas jul

»Giv ikke Deres Børn kostbare Julegaver. Barnefantasi-
en har den lykkelige Ævne at gøre det tarveligste Legetøj 
illuderende, og Luksus bidrager kun til, at Julen, modsat 
af, hvad den skulde, gør Børnene fordringsfulde og min-
dre elskværdige.«

Emma Gad, 1918



digterens jul

»Een Stue, et lille Kjøkken -
Og dog Alt saa stort og godt.
Der leged’ jeg Juleaften
Som siden paa Intet Slot.«

H.C. Andersen, 1875
Mit barndomshjem

– og salme

»Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte,
et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte.«

H.C. Andersen, 1832
Barn Jesus i en krybbe lå



vor jord

»Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!«

B. S. Ingemann, 1850
Dejlig er jorden

vort land

»Vi elsker vort land, 
når den signede jul 
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.«

Holger Drachmann, 1885
Midsommervisen – Vi elsker vort land



farfars jul 

»Børn, nu er jeg bleven træt
og I får ej mere.
Moder er i køkkenet,
nu skal hun traktere.
Derfor får hun denne pung,
løft engang, hvor den er tung!
Julen varer længe,
koster mange penge.«

Peter Faber, 1848
Højt fra træets grønne top.

farmors vaniljekranse

Mel 65 g.
Ktmel 65 g.�

Smør 65 g.
Melis 65 g.
Æg ½ stk.
Hjortetakssalt �/4 tsk.
Vanilje
En æltet dej, der køres gennem maskinen,
formes til kranse og bages.

� Kartoffelmel.



jeg så julemanden  
kysse mor

»Så, så jeg julemanden kysse mor! 
Hun blev ikke vred , nej ikke spor, 
men ih, hvor far dog havde leet 
hvis han havde stået og set 
julemanden sådan kysse mor!«

JT. Connor, 1952, 
oversat af Susanne Palsbo



vinterbyøster

Vinterbyøster, 
ja Vinterbyøster - 
det er dér, jeg er post. 
Jeg tror jeg har slidt 
mig blå og gul; 
men jeg siger skidt 
for er det jul, 
og ih, hvor det trøster 
i Vinterbyøster … 
det er dér, jeg er post.

Asger Pedersen, 1973
Julekalenderen Vinterbyøster

jul på vesterbro

»Nu’ det jul igen, og hvad rager det mig?
Mit liv er i sit efterår og der er et mavesår på vej!
Min guldtand er knækket og så er det ikke skide skægt 
at skide når man har en hæmoride som et hønseæg.« 

Anders Mattesen, 2003
Voksenjulekalenderen Jul på Vesterbro 



… Julehistorien forsat

Når jeg nu sidder her i skumringen og tænker tilbage på 
fars jul, så er det i bevidstheden om, at den tid aldrig 
kommer tilbage. Far havde tid til at være god, han tog 
sig tid til det, og jeg er glad for, at far er død og ikke skal 
opleve, som det er i dag. – Gamle far. 
 Næh, børn, nu må I ikke forlange mere af mig. Jeg skal 
ud og se til gåsen. Hvad tror I ellers mor tænker, når hun 
kommer hjem?
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