Jul i 1950'erne
I forbindelse med et undervisningsforløb om jul i 1950'ernes Danmark søger vi en række korte
erindringer fra folk der var børn/unge i 1950'erne.
Erindringerne skal lægges ud på museets hjemmeside, hvor lærere og elever har mulighed for at
læse erindringerne og ud fra disse tilegne sig en viden om, hvordan julen formede sig for forskellige
børn/unge i den periode i Danmarkshistorien.
Her på museet læser vi korrektur, så I skal ikke bekymre jer om eventuelle stavefejl eller kommaer.
De elever der skal have afgang til erindringerne er i alderen 7-10 år. Det er derfor muligt, at vi
tilpasser sproget så det passer til målgruppen. Vi ændrer naturligvis ikke på selve indholdet.
Længde
Kan fylde 1-3 A4 sider
Indledningsvist
Du må meget gerne indledningsvist kort beskrive, hvor du og din familie boede (geografisk og
boligform – lejlighed, hus, gård). Skriv også meget gerne navnet på skolen, hvor du gik.
Emne
Det overordnede emne er "julen". Du kan indledningsvist komme ind på f.eks:
-

december måned, hvordan forberedte din familie sig på julens komme

-

Oppyntning, hvordan var jeres hjem pyntet op til jul?, hvordan så byen ud? Var der pyntet
op på landet, og i så fald hvordan?

-

Skete der noget særligt i december måned i skolen?

-

Fejrede I adventssøndage?

-

Kiggede I på butiksruder, studerede Daells Varehus eller andet?

-

Deltog i julens forberedelser eks. i form af at bage, hente juletræ, klippe julepynt,
hjemmelavede julegaver etc.

-

Gik I til juletræsfester og i så fald hvordan forløb disse?
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Juleaften
Du behøver ikke tage udgangspunkt i et bestemt årstal eller en bestemt jul. Det kan være en mere
overordnet beskrivelse af, hvordan juleaften forløb hjemme hos jer, og så kan du eventuelt
fremhæve en særlig juleaften du husker.
-

Hvordan forløb den 24. december hos jer, beskriv meget gerne hvad der skete i løbet af
dagen? Hvad gjorde I børn for at få tiden til at gå, hvem lavede maden, hvilken mad fik I?

-

Juletræet, hvordan så det ud? Hvordan var det pyntet? Hvor stammede juletræet fra? (Var
det købt, hentet i skoven etc.?)

-

Julegaver, hvad ønskede du dig?, hvilken julegave husker du med særlig glæde, og hvorfor
var denne noget særligt?

-

Hvor mange gaver fik du og eventuelle søskende?

-

Hvilke salmer/sange sang I juleaften?

-

Hvem deltog i jeres juleaften?

-

Gik I i kirke? I så fald hvordan husker du dette?

-

Hvordan forløb aftenen? Spillede I spil, legede lege, blev der læst højt?

-

Hvad er dit bedste barndomsminde om julen?
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