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En julefortælling
fra Hejnsvig
Skribent Louis Bülow
fortæller om sin barndoms
jul i Hejnsvig i 1950’erne.
HEJNSVIG - Når jeg husker
tilbage på min barndoms
jul i halvtredserne i det lille
landsbysamfund, åbnes magiske porte til minder om
julens godhed, nærvær og
tryghed, som kun opleves
få gange og hører barndommen til.
En fortættet stemning af
nostalgi og gamle dage, fra
før verden gik af lave. Tablets og smartphones var ikke
opfundet, man hyggede sig
ved Julelampens skær med
håndskrevne julekort i stakkevis og stilletime i mørkningen. Julens blide snefnug,
der dryssede ned og lagde sit
hvide tæppe over Hejnsvig,
mens landsbykirkens klokker kimede højtiden ind.
Den travle juletid nærmede sig, og mor gik i gang med
julens forberedelser ved et
gammeldags jernkomfur
med ringe i det lille køkken.
En liflig duft af julekager og
bagværk bredte sig snart i de
lune stuer, og kagedåser blev
fyldt op og forseglet. Masser
af julepynt blev det til, flettede julehjerter, trommer og
silkepapirsroser i forskellige
farver.

Julen var børnenes fest,
børnenes glade tid, og med
røde kinder og øjne, der tindrede af glæde og forventning, var de små med til det
hele. Hvert år juleaftensdag
stod mange husmødre i kø
ved vor lokale bager for at få
afhentet deres flæskestege,
julegæs og ænder, og bageren kunne have rigtigt mange stege og ænder at holde
styr på. Da kunne det ske, at
han tog nogle spillekort, rev
dem midt over og stak den
ene halvdel i rumpen på anden. Den anden halvdel fik
husmødrene med hjem igen.
Så var problemet løst. Stemningsfyldte juleudstillinger
i barndomsgadens butikker
- Peter Købmand, Brugsen,
Oluf Bager og købmand A. C.
Sørensen og flere med dem var dengang julens helt store
trækplaster og tilløbsstykke.
Mekaniske tog på skinner,
vinkende nisser og kunstige
snelandskaber fik en kødrand af små som store til at
presse næserne flade mod
de oplyste butiksvinduer.
Også i Hejnsvig Skole emmede højtiden af hygge og
fællesskab med Juleevangeliet, salmer og juleklip. Men
der var også alvor i morskaben. Hèr mindes jeg især lærer Johannes Jepsen, der var
blevet ansat som nyuddan-
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net lærer på Hejnsvig Skole i
1954 og blev der i 10 år for så
at tiltræde som førstelærer i
Troldhede.
Sammen med lærer Knud
Jensen lyste han op i skoletidens små trængsler med
udenadslære af bibelhistorie, salmevers og kongerække. Begge havde sans for
mening i undervisningen og
kunne læse højt og fortælle
historier som ingen andre.
Da Knud Jensen døde i
1965 efter fire årtier som
elsket og respekteret lærer
i Hejnsvig, knugede sorg,
smerte og triste tanker det

lille landsbysamfund, og der
blev grædt mange tårer.
Et år op til jul besluttede
lærer Jepsen på nænsom
vis at indvie os i historien
om digterpræsten Kaj Munk
og hans sidste jul i Vedersø
Præstegård – en fortælling,
der gjorde et uudsletteligt
indtryk på mig:
For Kaj Munk skulle julen
i 1943 blive den sidste jul i
Præstegården.
I dè dage blev der julet,
hygget og pyntet, og hele familien Munk var tidligt om
morgenen trasket ud i gårdens plantage for at hente

årets juletræ. Senere blev
der klippet julestads, fortalt
juleeventyr, leget og sunget
sange. Da juletræet skulle
pyntes, skete det skjult for
nysgerrige blikke med vat i
nøglehullet.
I julen spiste man traditionen tro grønlangkål og
sprængt and i Præstegården. Denne sidste juleaften
i 1943 sagde Lise Munk med
et glimt i øjet til sin mand, at
der nu ville gå et helt år, før
han igen fik den elskede ret.
Kaj Munk svarede vemodigt,
at han nok ikke ville få den at
spise mere.

Den 1. januar holdt Kaj
Munk sin nytårsprædiken i
Vedersø Kirke. Netop denne
dag gik han ikke på prædikestolen, men blev stående på
kirkegulvet klædt i overfrakke med rødt halstørklæde og
sort studenterhue: ”Jeg ved,
at jeg nu i måneder ikke har
lagt mig til ro nogen aften
uden at tænke: „Kommer de
efter dig i Nat?”
Tyskerne kom tre aftener
senere og hentede Kaj Munk
og næste morgen fandt man
liget af digterpræsten, smidt
i en vejgrøft.
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