
 

Julekassen 

I hvert fald en gang om året kommer jeg på loftet. Eller måske rettere sagt to gange om året kommer 

jeg på loftet.  

Den ene gang er, når jeg skal op for at finde den. Den anden gang, når jeg skal op med den for at 

sætte den et godt sted, så jeg kan finde den igen til næste år ved samme tid.  

Det er kassen med julestads, jeg mener.  

Den kære, gamle, brune papkasse, der indeholder årtiers, ja næsten et helt århundredes juleaftener 

med stjerne og små flag, hjerter og kræmmerhuse, glaskugler i alle farver, musetrapper og lametta, 

Hyrdinden og Skorstensfejeren, små fugle med rigtige fjer, indtil flere trommer og irrede lyseholdere, 

der er så gamle, at de kun med nød og næppe undgik at blive smeltet om til kugler under den store 

krig. 

Det er familiens største og mest kostbare samling af sentimentale kuriositeter, der åbenbares, når 

kassen bliver åbnet, og de gamle skotøjsæskers herligheder endnu engang ser dagens lys for at blive 

hængt på træet og forkynde jul. 

Det skal omgås med forsigtighed, ”stadset”, for der klæber minder, drømme og følelser af salig, 

himmelsk fryd til selv det særeste lille krøllede hjerte, sådan som det stadig bærer spor af fingre med 

fiskelim, og fortæller om tider med erstatningschokolade og havregrynskugler. 

Det handler om fingeraftryk sat af børn og voksne.  

Fingeraftryk, der beretter om en slægt, en historie, der for alles undrende øjne og ører opruller drama 

på drama og fortæller en saga om tabte eksistenser, ordensbehængte oldefædre, uægte børn, uendeligt 

kærlige mostre og hadefulde tanter. Fromme præster, rødglinsende anarkister og storpralende 

farbrødre. 

Vi møder mindst tre slægtleds samlede indsats for at holde julens grænseoverskridende lyksalighed 

ved lige i en moderne verden, som måske denne aften husker tilbage på forgangne tider, der engang 

bestod af rationeringskort og sortbørs tilsat knækkede snørebånd og Brylcreem. 

Det er der alt sammen i den store, brune kasse. Hele julen. 

Den er en familiekomsammen for de to sammenførte familier, som den hellige ægtestand nu engang 

har ført med sig, og der er liv i familiekassen. Der synges og danses til harmonikaens jamren. 

Sjusserne står på bordet, og cigarrøgen bølger under loftet og hænger som skyer af hygge i de alt for 

små lejligheder. Der er en stemning og en varme i familiefesten i den brune kasse, en stemning og en 

varme, der får ”Nøddebo Præstegård” til at ligne en vejrmelding. 

Her er den samlede sum af alle de juler, der hører til i mands minde og vel et par stykker til for nu at 

være præcis. 

Jeg bærer forsigtigt den larmende, brune kasse ned fra loftet. 
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