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R Vi i Byavisa Drammen ønsker våre lesere en hjertelig god og fredelig jul. Vi ønsker alle et 

nydelig samvær med alle sine kjære, lange og gode måltider og tid til ettertanke og refl eksjoner. 

Et nytt år venter, fremtiden stormer mot oss og lar seg ikke stoppe. Nyt og bruk hver dag som er 
igjen av 2017, og ta i mot 365 ubrukte dager i 2018. God jul og godt nyttår!
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Votter, lue eller sokker i julegave – 

etterfulgt av en stor bolle grøt på 

deling. Vi er tilbake til 1800-tallet 

og nøster opp i gamle juletradisjo-

ner.

MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

Julemåneden har vært travel 
ved Drammens Museum. Om 
lag 800 førsteklassinger har 
vært på besøk for å bli bedre 
kjent med hvordan julen ble fei-
ret i gamle dager – på 1800-tal-
let. Den gang da julematen var 
en felles bolle med grøt som 
ble sendt på rundgang rundt 
bordet, og tørket eller saltet fi sk 
og kjøtt stod på menyen. Far i 
huset leste høyt fra juleevange-
liet med stearinlys som eneste 
lyskilde. Et lys som måtte bren-
ne hele natten til første juledag, 
for ellers kunne den fryktede 
Åsgårdsreien komme på besøk 
å gjøre ugang på gården, ifølge 
gammel overtro.

Julekosen var ofte selvpluk-
kede hasselnøtter, og ellers søte 
og gode vinterepler. Alle hadde 
hver sin skje og kniv, men det 
var først senere de fi kk tretal-
lerkner.

Julefeiringen i gamle dager 
står i sterk kontrast til hvor-
dan fl esteparten av dagens 
barn feirer jul. Det vet Marius 
(6) og Kenza (6,5) ved Danvik 
skole, etter førjulsbesøket på 
Drammens Museum. 

– Flattbrødet fungerte som 
tallerken med kjøtt og potet på, 
forteller Marius.

– Hvis det var noen av barna 
som trengte nye votter, sokker 
eller lue, så fi kk man det i jule-
gave, forteller Kenza.

I samme rom
I den laftede Torpostua fra 
1830, med smårutede vinduer 
har det en gang bodd en stor-
familie. I dag er huset en del av 
Hallingdalstunet til Drammens 
Museum, og et av stedene hvor 
førsteklassingene får omvis-
ning i forbindelse med «Den 
kulturelle skolesekken» – jul i 
gamle dager. Marius og Kenza 
synes det var spennende å høre 
da pedagog, Grete Engen, for-
talte om julefeiringen og hvor-

dan menneskene bodde på 
1800-tallet. 

– Mammaen og pappaen sov 
sammen med noen barn i det 
samme rommet som spisebor-
det og peisen var, og babyen 
i en vugge som hang ned fra 
taket. De litt større barna sov 
på hemsen og de eldste i fjøset 
sammen med tjenestejentene 
og drengene, forteller Kenza. 

– Besteforeldrene var de 
eneste som hadde eget rom. 
Der sov de også, sier Marius.

Alle hadde sin faste plass 
rundt bordet på gården. 
Pappaen satt på skrå ovenfor 
peisen. Ved siden av han eld-
stesønnen. På deres høyre side, 
langs vindusrekka satt de yngre 
brødrene og drengene. På bor-
denden besteforeldrene. Ved 
siden sin mann satt mammaen, 
og på hennes venstre side, eld-
stedatteren. På eldstedatterens 

venstre side de yngre søstrene 
og tjenestejentene.

Fjøsnissen og englejakt
Ifølge overtro måtte man alltid 
sette ut grøt til fjøsnissen, ellers 
kunne han la være å stelle pent 
med dyra på gården.

– Fjøsnissen kunne også bli 
skikkelig sinna hvis han ikke 
fi kk grøt med smørøye. I så 
fall risikerte man at han fl yttet 
inn på en annen gård, forteller 
Marius.

Jul i gamledager omvisnin-
gen ble avsluttet med englejakt 
i hovedbygningen.

– Vi lette etter engler med 
bokstaver på. Noen hadde S 
eller E. Andre J og U, forteller 
Kenza.

Da bokstavene som sto hulter 
til bulter ble satt sammen til 
ett ord av førsteklassingene var 
løsningsordet – julenisse.

Fornøyelse
Pedagog Grete Engen, setter 
pris på å gjøre barna kjent med 
hvordan man levde og feiret jul 
i gamle dager.

– Vi startet faktisk med 
omvisningen allerede i novem-
ber for å få plass til alle de 800 
førsteklassingene i Drammen, 
forteller Engen.

Når barna kommer inn i 
Torpostua blir det raskt lagt 
merke til at det verken er eget 
kjøkken eller innlagt vann der 
eller elektrisk lys, forklarer 
Grete Engen.

– Du får fort følelsen at det 
er lenge siden vi snakker om. 
Også i forhold til at det ikke 
fantes butikker man kunne 
handle mat og klær i og at all 
maten som ble spist, ble produ-
sert på gården.

Overtroen som eksisterte på 
1800-tallet og overbevisningen 

om at Åsgårdsreien og Lussi 
fantes har gjort inntrykk på 
Grete Engen.

– De levde i nær kontakt med 
naturen og måtte beskytte seg, 
så det er ikke så rart at de så 
etter tegn i alt rundt seg.

marianne@byavisadrammen.no  

Jul i gamledager

JUL I TORPOSTUA: Førsteklassingene ved Danvik skole satt samlet rundt langbordet akkurat slik som familien som bodde på gården gjorde under sin julefeiring på 
1800-tallet. 

ETTER OMVISNINGEN: Marius (6) og 
Kenza (6,5) tok seg en pust i trappa for 
å fordøye alt det nye de hadde lært 
om jul i gamle dager. 

Hvis det var noen av 
barna som trengte nye 

votter, sokker eller lue, så fi kk 
man det i julegave

KENZA”


