Jul på landet og i byen

Jul på landet og i byen
For 200 år siden boede de fleste mennesker i Danmark på landet. De var fæstebønder, som boede i små landsbyer. Her boede
også husmænd, indsiddere, landhåndværkere, muligvis en præst og fattige. I landsbyerne var der stor forskel på rige og fattige.
Det var kun fæstebønder med jord at dyrke,
som kunne være med til at styre landsbyen.
De bestemte, hvornår der skulle pløjes, sås
og høstes.
Julen og de 12 juledage var årets vigtigste
højtid. Julen startede den 24. december og
sluttede først Helligtrekongers aften den
5. januar. Men forberedelserne til julen startede tidligt på alle fæstegårde, da man selv
skulle bage, slagte og brygge øl, og alle
skulle hjælpe til.
Julen forberedes
Forberedelserne startede allerede i november måned. Den var også kendt som ”slagtemåneden”. Her begyndte man at slagte
og forberede kødet til julen. For at det kunne holde sig, blev det til spegepølse, saltet
flæsk og røget skinke. Det tog lang tid,
slagtningen kunne vare helt ind i december.
Alle på gården hjalp med. Efter slagtningen
holdte man gerne pølsegilder på gårdene.
Her spiste man blodpølser, medister og
ribbensteg. Efter slagtningen blev noget
af den færdige mad bragt ud til naboer og
slægtninge. Så håbede man selv at få noget
mad igen, når de slagtede.
Bagningen startede også tidligt. Kornet
skulle køres til mølleren i god tid, hvis man
ville være sikker på at få malet kornet til mel
inden jul. I juletiden skulle der bages en
masse af de fine sigtebrød, som blev bagt
af fint sigtet rugmel og hvedemel.
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Sigtebrødene var festmad, for til hverdag
spiste man kun rugbrød. Der skulle også
bages store runde brød som blev dekoreret.
Det var julekager. En julekage er et brød,
bagt af fint mel. Det var gerne storpigen i
huset, som skulle ælte og bage alle brød.
Til gengæld fik hun lov til at beholde det
største brød, som hun kunne slå op, og
som hun kunne tage med hjem til sin familie. Alle på gården fik dog et stort julebrød
i gratiale. Nogle steder fik de også en stor
portion æbleskiver, som de kunne spise
igennem julen. Børnene på gården arbejdede også med. Derfor fik de også et julebrød.
Det var deres eneste julegave.
Efter brødbagningen skulle man lave pebernødder af mel, krydderier og honning, så de
blev søde. De var meget hårde, når de var
blevet bagt, Men børnene synes stadig, at
pebernødderne smagte dejligt, og de var
gerne med til at lave dem. Først da man fik
brændekomfuret i slutningen af 1800-tallet,
begyndte man at bage de julesmåkager,
som vi kender i dag, som. vaniljekranse,
brunkager, finskbrød osv.
Smeden, klokkeren, jordmoderen, degnen
og præsten fik også hver en stor julekage
fra de gårde, som bagte. Det kaldte man
for en julerente, og det var noget, som
gårdene skulle give. De nævnte personer
tilhørte landsbyens servicefag. De betjente
alle i landsbyen, og alle skulle derfor bidrage til deres løn. Derfor fik de udover løn julerente, som sammen med julekagen også
bestod af flæsk og kød fra juleslagtningen.
Tit fulgte også brænde med til at varme op
i huset og lave mad på. Julerenten hjalp
gevaldigt i husholdningen hos dem, som
modtog den.
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Juleaften
Lillejuleaften havde husmoderen travlt med
de sidste forberedelser. Der skulle bl.a.
laves æbleskiver. Mange steder fik pigerne
på gårdene en stor pose æbleskiver, som
de kunne spise, når de ville i løbet af julen.
Kvinderne skulle også nå at vaske alt tøj
inden jul, ellers ville der ske et dødsfald i
familien.

for, at der ikke kom besøg af trolde og hekse, som var særlig nærgående i juletiden.
Alle på gården skulle være færdige med
deres arbejde, have været i bad og være i
deres søndagstøj, inden solen gik ned.
De folk, som havde hjulpet med høsten
blev tit inviteret til juleaften. De fik gerne
lidt brød og ost med dem hjem. Juleaften
fik madmor lov til at sidde med for enden
af bordet ved af sin mand. Det plejede hun
ellers ikke at gøre. Ved den ene side sad
ægteparrets sønner og derefter karlene.
Alle pigerne sad på den anden side, hvis de
ikke stod op.

Den 24. december havde døtrene og tjenestepigerne på fæstegården alle travlt med
at malke og gøre gården ren. Mændene
havde travlt med at sætte alle redskaber
indenfor, så Jerusalems skomager ikke satte
sig på dem. Så kunne de ikke bruges mere.
Der blev sat jernknive over dørene overalt
på gården. På denne måde sørgede man

Julen var børnenes og de unges fest. Hvis
enten en af karlene eller en af pigerne fik
mandlen i grøden, så måtte man selv væl-
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ge, hvem man ville kysse. Når juleaftenen
sluttede, takkede alle gæsterne husbonden
og madmor for maden, og folket gav hænder til hinanden, hvilket man ellers aldrig
gjorde. Inden karlene gik i seng, fik de 10
æbleskiver med sig, som de skulle spise
julemorgen, før de begyndte staldtjeneste.

3. juledag begyndte julegilderne for karlene og pigerne. De betalte selv for gilderne,
og karlene holdte deres gilde først. Disse
gilder blev også kaldt for julestuer. Julestuerne var legegilder, som man skiftede
til at holde hver anden eller tredje aften og
nat igennem hele juletiden. Man begyndte
gerne efter den 25. december og frem til
den 6. januar eller helt frem til kyndelmisse,
som er den 2. februar. Leg var for alle, ikke
kun børnene. Man sang, man dansede og
man spillede små skuespil for hinanden,
altså man underholdte sig selv og hinanden. Da juletræsjulen begyndte at brede sig
i 1800-tallet, legede man videre i familierne
og i byernes landsforeninger under disses
juletræsfester. Ved julestuerne talte legene
højere end maden. Julestuerne var for de

De 12 juledage
I julen gik man på besøg hos hinanden. En
gæst måtte aldrig gå fra gården uden at
have fået noget god mad og drikke, som
stod på bordet gennem hele julen. Ellers
ville de bære julen ud af gården. En familie
kunne godt blive indbudt til at spise hos
flere forskellige familier i løbet af julen.
2. juledag gik man på besøg og modtog
selv besøg.
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Solemærker
De 12 juledage blev også brugt til at
tage varsler om vejret det næste år.
Hver dag blev en cirkel tegnet på loftsbjælken. Den blev delt i 2. Hvis vejret
så var dårligt om formiddagen, blev
den ene halvdel fyldt ud. Skiftede vejret
til solskin, lod man den anden halvdel
være åben. På den måde kunne man
så se, hvordan vejret blev i de næste 12
måneder. Det er vigtigt at kende vejret,
når man skal så og høste.

ældre karle og piger, da nogle af julelegene
ikke var for børn. I julestuen kunne julebukken også komme på besøg.
Julegåsen
Helt op til vores bedsteforældres tid var det
almindeligt, at hver gård holdte et par gæs.
Dem kunne man tjene lidt ekstra penge på
at sælge, når de blev slagtet. Alt på gåsen
blev brugt. Tit blev de solgt til de fine folk i
byerne, som gerne ville give en god pris for
kødet. De blev fedet op inden op til jul, så
man kunne få en god pris for dem. Fra midten af november af, blev gæssene lukket
inde, så de ikke løb fedtet af. En uge før jul
var opfedningen færdig, og gæssene blev
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lukket ud i gadekærret, så de kunne vaske
sig. Nu var de klar til at blive slagtet på gården og solgt. At passe gæs var det første,
som mange børn blev sat til at gøre, når de
var store nok til at arbejde.

gods Holsteinborg. I 1811 blev det første
træ tændt i København, men det er dog
først fra midten af 1800-tallet, at juletræerne begyndte at være en fast del af julen i
landsbyerne. Men i slutningen af 1800-tallet
var der stadig en del familier, som endnu
ikke havde juletræ juleaften. Først for 100 år
siden blev juletræer almindelige i alle hjem.
Da juletræet var blevet en del af den danske
jul, blev der mange steder tradition at hænge små gaver på træet. Efterhånden blev
julegaverne så store, at de ikke længere
kunne hænge på træet. Derfor blev de lagt

Nye juletraditioner
Mange juletraditioner som kalenderlyset,
julemanden, juletræet og julekalenderen er
ret nye traditioner i Danmark.
I 1808 blev det første juletræ tændt i Danmark, og det foregik på det sydsjællandske
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Nissen
Nissen er en fast del af julen. På gården
kunne han træffes året rundt i gamle
dage. Han hjalp i stalden, og skulle
derfor behandles godt – og særligt godt
til jul. Fik han ikke en god klat smør i sin
risengrød juleaften, kunne han finde på
at drille dyrene og lave andre ulykker.

under træet eller på julebordet, hvis man
ikke havde et juletræ. Der var nu ikke så
mange gaver under træet, som der er i dag.
Nu begyndte man også at tælle ned til juleaften. Man tog en stor kartoffel, som blev
pakket ind i sølvpapir og gav 4 ben, øjne
og næse. Herefter anbragte man 24 tændstikker i den, så den lignede et pindsvin.
Hver dag trak børnene en tændstik ud og
juleaften stod der en kartoffel på julebordet.
Andre puttede 24 lys på et bræt og tændte
et lys hver dag, indtil der var tændt 24 lys
juleaften. Senere kom julekalenderen med
de 24 låger til landet. Dem skulle man selv
samle. De kunne ligne en nisse, et juletræ
eller en hel nisserutsjebane. sv.
Fattigfolk og julen
For 200 år siden boede næsten alle på landet. Julen var masser af mad og drikke, og
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besøg hos naboer, familie og venner. Men
der var stor forskel på rig og fattig i julen.
Ikke alle fik nok at spise eller kunne byde
gæsterne på brød og pølse eller alt det
andet, som de rige bønder kunne stille på
bordet. Derfor gik de fattigste i landsbyen
rundt fra gård til gård for at tigge lidt julebrød. På gården kunne der i slagbænken
være en stor kurv fyldt med mindre eller
halve julekager – fine brød – til juletiggerne.
Man kendte godt fattigfolkene i landsbyen,
og det var alles ansvar at de ikke sultede i
julen. Derfor var det ikke tiggeri, når fattige
kom forbi, efter at man havde bagt. Omsorgen for de fattige var ikke så almindelig
til hverdag. Derfor blev den meget tydeligere til jul. Sæd og skik sagde også, at
man aldrig måtte afvise en juletigger. Hvis
man gjorde det, ville den fattige tage julen
med sig.

For 100 år siden begyndte danskerne at
flytte fra landet og til byen. Mange af de
gamle juleskikke tog man med sig. Der
skulle stadig spises og drikkes godt til
jul, og familie og venner skulle besøges
eller kom på besøg. Nu var julen begyndt
at blive den jul, som vi kender i dag. Men
ikke alle havde råd til at holde jul. Nu gik
man ikke rundt fra sted til sted for at tigge.
I stedet kunne man søge om julehjælp, så
der var mad til juleaften. Men selvom man
havde arbejde, kunne pengene godt være
små. Derfor var det godt, hvis mor havde
haft en god plads på sin arbejdsplads. Så
blev hun og børnene måske inviteret til
kaffe og kage lidt før jul, og fik en kurv med
mad, kaffe og andet godt med hjem. Der
kunne også følge et varmt måltid og lidt
gode sager med, når man gik til juletræsfest.

9

Dickens og Et Juleeventyr
Den engelske forfatter Charles Dickens
levede fra 1812 til 1870. Hans romaner og
noveller blev købt og læst af alle, både rige
og fattige. De udkom som serier i magasiner, med et kapitel om ugen eller måned.
Man behøvede ikke at have råd til at købe
en bog. Det er ligesom vor tids TV-serier,
hvor vi venter spændt på at se, hvad der
sker i næste afsnit.
I Dickens’ fortællinger spiller børn og barndom en vigtig rolle. Også fattigdom og
sociale forskelle er en vigtig del af historierne. Han mente, at vi alle havde et ansvar for
at også fattige mennesker fik et bedre liv. I
Et Juleeventyr lærer de tre juleånder Scrooge, at det også gælder ham. Hvis han ikke
forbedrer sig, vil han dø ensom og glemt,
uden venner og familie. Det er en lektie,
som vi alle skal huske.
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Forslag til emner til videre samtale
Julen har forandret sig meget gennem tiden. Selvom vi tror, vi holder en ”gammeldags”
jul, er vores jul ikke den samme som vores forældres eller tipoldeforældres. Her er derfor
nogle emner, som det måske kan være godt at diskutere i klassen:
Prøv at spørge dine forældre eller bedsteforældre om, hvordan de fejrede jul i deres
barndom – om juletræet, julegaverne og julemaden.
Hvornår starter I med at forberede julen? Hvornår er julen slut?
Hvad er din bedste juleaften?
Hvad var din bedste julegave?
Forslag til videre læsning og højtlæsning
Charles Dickens: Et juleeventyr
H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne
H.C. Andersen: Grantræet
H.C. Andersen: 12 med posten
H.C. Andersen: Nissen hos spækhøkeren
Peter Faber: Peters Jul
Astrid Lindgren: Emil fra Lønneberg (kapitlet om jul)

Til læreren
Dette undervisningsmateriale er til oplysning og inspiration. Her bliver fortalt om både
den gamle og den nye jul, og om hvordan julen tidligere også var den tid, hvor alle skulle
føle ansvar for samfundets fattigste. Det er også det, som går igen i Charles Dickens’ Et
juleeventyr – sammen med juletraditioner, som i dag er blevet en fast del af julen både
her og i resten af verden.
I materialet er også nogle forslag til diskussionsemner og til læsning eller højtlæsning,
alt efter aldersgruppe. Udgangspunktet er en dansk jul, men også i andre religioner er
der højtider, hvor familie, god mad og udveksling af gaver spiller en vigtig rolle, som den
muslimske Eid-fest, den jødiske Chanukah eller den hinduistiske Diwali eller Deepawali.
Nationalmuseet har en hjemmeside om julen. Her kan man også se mere om de gamle
julelege, finde opskrifter på julesmåkager og meget andet!
http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/jul/
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