
Helgas juleløber 

Skoletjenesten, Arbejdermuseet 

Historien, du skal læse eller høre her, er det vi kalder for en erindring. Det vil sige, at det er en 

person, der har skrevet om sit liv. Erindringen her er skrevet af en kvinde, der hedder Helga. 

Da Helga var 75 år gammel, besluttede hun sig for at skrive om sit liv. Hun beskrev også episoder 

fra julen, da hun var barn, og uddraget, du skal høre/læse her handler netop om julen omkring 

1930. 

Helgas far havde sit eget bageri, og familien boede i Solbjerg. 

… Jeg havde en dag i julemåneden fået et pund pebernødder af min mor til at tage med i skole. En 

af drengene, han boede i Astrup, sagde, om vi ikke skulle være skolekærester, hvis han fik mine 

pebernødder. Jo, der var rift om lækkerierne hos de mindre skolebørn. Jeg viste ham posen, og han 

beholdt den. Jeg beklagede mig til min mor, og hendes kommentar var: Det lærer man af. I teatret, 

som skolen arrangerede, ville han ikke sidde ved siden af mig. 

…Et år til jul havde jeg købt en juleløber i tyndt stof, men med trykt mønster af gran og julenisser, 

inde hos Murer Karen, hvis gemal (mand) drev en murermesterforretning to huse fra os. Murer 

Karen solgte alt fra list udvalg i korsettering, knapper, nåle, sytråd, strikkepinde, silkebånd, broderi 

og glansbilleder samt meget andet, der lå i fine æsker til udvalg. 

Mine forældre havde kortklub med smed Hans Toft og hustru Lilly, murer Jens og karen. En aften 

var de til kortklub hjemme, og Murer Karen kom ved en fortalelse til at fortælle, at jeg for mine 

sparepenge havde købt en juleløber, som jeg ville sy. Pludselig begyndte jeg at græde, for nu var 

det ikke en hemmelighed mere, hvad far og mor skulle have i julegave. Det glemmer jeg aldrig.   
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Sæt cirkel rundt om alle de ord i teksten du ikke kender. Hjælp hinanden med at prøve at 

finde ud af, hvor disse ord betyder. 

Hvad synes du om Helgas skolekæreste fra Astrup? 

Hvad tror du, Helgas mor mener med, at "det lærer man af"? Hvad er det, Helga skal lære? 
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