
En juleforberedelse 
I min barndom og skoletid sidst i 
1940’erne og først i 50’erne var det et 
sikkert tegn på at julen nærmede sig, 
når vores lærer kort efter 
kartoffelferien kom ind i klassen med 
en stor brun kuvert, hvor hun lagde 
kuverten på katederet, og derefter så 
hemmelighedsfuldt ud over klassen, så 
blev der fuldstændig stille. Egentlig 
vidste vi jo godt hvad det drejede sig 
om, men det var alligevel spændende. 
 Hvad var der så kuverten rummede? 
Folk der er jævnaldrene med mig, har nok luret det. Kuverten 
indeholdt en stor bunke bestillingssedler, sendt fra et forlag som 
udgav julebøger. Der var bestillingssedler på bøger til de små 
børn, og bestillingssedler til de store børn, dem man i dag kalder 
teenagere, det ord var slet ikke opfundet den gang, ja, og så skulle 
der også være mulighed for de voksne, så de også kunne få noget 
læsestof til julens hel- og halvhelligdage. 

 I løbet af den kommende time fik 
alle klassens elever udleveret disse 
tre sedler med instruks om at sætte 
kryds i boksen ud for de bøger, 
man ønskede at købe. Vi fik også 
instruks om, hvornår sedlerne 
skulle afleveres igen, så læreren 
kunne sende dem samlet tilbage til 
forlaget.  
 Efter skoletid gik det hjemad, og 
hurtigt blev sedlerne hevet frem af 
skoletasken. I de familier hvor der 
var flere skolesøgende børn, var der 

Det er lykkedes at 
finde nogle af de 
julebøger, som blev 
tilbudt skoleelverne og 
deres familie fra det 
omtalte forlag. 
Billederne vil være 
strøet ud over siderne 
med historien. De vil 
nok vække 
genkendelsens glæde 
hos nogle læsere. 



også flere gange tre sedler, her måtte 
der nogle forhandlinger i gang om, 
hvem der skulle bestille hvilke 
bøger, og hvem der skulle bestille 
forældrenes bøger. Når disse 
forhandlinger var afsluttet, gik der 
nogle studier i gang for at finde frem 
til de bøger, familiens medlemmer 
kunne ønske sig. I første omgang 
blev ønskerne skrevet ned på noget 
gråt indpakningspapir, for nu skulle 
der så nye forhandlinger til: Hvor 
mange bøger kunne eller måtte der 
købes? Hvad var der råd til? Hvor mange bøger var der rimelig 
mulighed for at kunne få læst i julens fridage, hvor der også var 
mange julebesøg, der skulle aflægges. Samtidig med udvælgelsen 
af de bøger man gerne ville have, forsøgte man at opbygge en 
række gode argumenter for sine valg, og de blev selvfølgelig 
fremført på bedste vis. Når disse forhandlinger var tilendebragt, 
kunne der sættes kryds i bestillingssedlernes bokse, og de kunne 
afleveres til læreren. 

 Efter at have afleveret 
bestillingssedlerne, gik der nogle uger 
inden bøgerne blev leveret fra 
forlaget. Men så en dag kom læreren 
ind i klassen med en stor pakke fra 
forlaget, og bøgerne blev nu fordelt 
efter bestillingssedlernes anvisninger. 
Og så måtte vi tage dem med hjem. 
Men derhjemme fik vi ikke lov at 
pakke bøgerne ud, Mor tog dem lige 
så stille og gemte dem til side, vi 
protesterede måske lidt, men vi 



vidste, at det ikke var til forhandling. 
Bøgerne måtte først pakkes ud den 24. 
december efter middag, for timerne fra 
middag og til juleaften var helt givet 
årets allerlængste timer, og så var det 
godt med en række nye gode historier, 
som gav ro i lejren, så forældrene 
kunne få gjort de sidste forberedelser. 
Der var nemlig mange forberedelser, 
der først kunne gøres til allersidst, man 
havde ikke så mange muligheder for at 
langtidsopbevare madvarer. 
De store børn måtte læse historier for 
de søskende, der ikke selv kunne læse. 
 Der var som regel historier nok til mange af julens fridage, vi 
byttede jo rundt med bøgerne, så vi fik læst hinandens bøger, der 
var også historier, der kunne læses flere gange. Der var en hygge 
ved det, når familiens medlemmer sad rundt i stuens hjørner 
fordybet hver i sin bog. - Måske lige som nutidens børn og unge 
sidder fordybet i Ipadens, tabletens eller telefonens tilbud af spil 
og historier. 

 Juledagene var en stille tid på landet, 
godt nok var der dyrene, der skulle 
passes og plejes, men i dagene op til 
jul havde man også i stalden og laden 
lavet så mange forberedelser, at man 
kunne holde fri mange af dagens timer. 
Der kunne så blive tid til familien, 
bygang, gæster og læsning. På den 
måde blev julen en tid hvor fællesskab 
i familien, med naboer og venner fik 
høj prioritet. 

Glædelig jul – Erik Maul 


