Kunne ikke ljuge, ikke på julaften
Vi var 25 til bords og hadde lasaroner i trappeoppgangen
Fordi jeg gjerne skulle visst litt mer
om hva slags liv, og ikke minst hva
slags juletradisjoner de før meg har
hatt, kom jeg med tanke for barn og
barnebarn en dag til å hakke ned
litt av hvordan jeg selv opplevde
julaften den gang for lenge siden.
Det var på 1950-tallet, allerede mer
enn et halvt hundre år tilbake.
Med trikk og trolleybuss
Vi bodde i byen. Det var Oslo. Julaften var vi alltid på Sagene, hos
mormor og bestefar. Når vi skulle
dit, tok vi først trikk og så trolleybuss.
Det var en elektrisk buss uten
ordentlig motor, men med ledninger i lufta. Inngang både bak og på
midten, billettør bare på midten.
To slags billetter, grønne til barn og
gule til voksne. På bussen til Sagene
sto det Galgeberg, et rart navn
syntes jeg.
Bussholdeplassen var på Majorstua,
rundt hjørnet for Smør-Petersen. Et
år mens vi sto der og venta på bussen kom de på - er jeg blitt fortalt
- at de hadde glemt en julepresang
til Brumle.
Det var meg, det, som de kalte

Brumle. Til alt hell var det butikk
over gata og der kjøpte de et
sklibrett - et trill rundt stålbrett,
omtrent som ei litt stor steikepanne,
malt mørkerødt eller mørkeblått
inni og med lærstropp.
På en av de bakerste benkene
Vi var alltid seint ute, ikke for å
komme til mormor og bestefar,
men for å rekke kirken.
Der satt vi, nesten bestandig på
en av de bakerste benkene og på
venstre fløy, sjelden på høyre. Det
jeg husker best, bortsett fra at det
tok så lang tid og at presten holdt
på med det samme hvert år, var
at jeg satt der og lurte på hvordan
de hadde greid å bygge den digre
teglsteinskirken med bueganger og
det hele.
Hvordan de hadde fått til å lage
sånne bueganger med mursteiner, uten at steinene datt ned før
sementen størkna? For å få tida til
å gå, telte jeg murstein. Det er ikke
mange som har telt så mye murstein i Sagene kirke som meg.
Fem, seks benker foran oss – helt
ytterst til venstre, der satt bestefar.
Han hadde vært sokneprest i

Tor Gervin
Nøtterøy

Sagene kirke og hadde grått skjegg.
Noen julaftener gikk vi for å se på et
bilde av ham som hang på veggen
oppe ved galleriet. Kanskje henger
det der enda.
Mormor var ikke i kirken, i hvert fall
ikke de julaftenene jeg kan huske.
Hun var hjemme sammen med
tante Ella og kokte surkål. Onkel
Einar, som bodde på hybel i etasjen
under mormor og bestefar, han vet
jeg ikke hvor var henne mens vi
andre var i kirken.
Fylliker med blankt i lomma
Etter gudstjenesten gikk vi til leiligheten til mormor og bestefar, i
fjerde etasje i Arendalsgaten 16. Det
var ikke langt å gå, men det kunne
være ganske skummelt. Sagene var
ikke byens beste strøk.
På hjørnet der mormor og bestefar bodde, var det gammeldagse,
ordentlige fylliker. De hadde flaske
med blankt i frakkelomma. Noen
ganger kom fyllikene inn i oppgangen også.

Trolleybussen til Galgeberg. (Foto Ray DeGroote, Oslo Sporveiers
arkiv)

Hos mormor og bestefar luktet det
annerledes enn hjemme der hvor
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vi bodde, særlig på julaften. Det var
en lang gang, mange rom og flere
stuer, kjempehøyt under taket og
flotte, hvitmalte brystningspaneler,
også kaminur i sittestuen.
På kjøkkenet var det magasinkomfyr, men de brukte helst gass som
kom fra gassverket man den gang
hadde i Oslo.
Innafor kjøkkenet var det pikeværelse, uten pike, bare rot og ferdigpakka julepresanger.
Vi gikk der og venta. De hadde så
innmari god tid og det varte og rakk
før alle var kommet og maten var
klar. Mens vi venta, kikka jeg ut av
vinduet på hjørnet og ned på de
ordentlige fyllikene på fortauet eller
bort på uret i kirketårnet.

Et digert langbord
Vi var mange til bords, stadig omkring 25, og ett år visstnok borti 30.
Mormor og bestefar hadde jo sju
barn, og med deres familier og noen
filletanter og i tillegg noen mer eller
mindre løse forbindelser, måtte det
bli mange.
Det skjedde også at vi hadde tilleggsgjester som satt ute i trappeoppgangen, lasaroner som søkte til
prestefamilien for å få julemat. Det
fikk de.
Vi ba for maten. Vi gjorde bestandig
det, i hvert fall på søndagene og på
julaften og på noen andre ”dager”.

Bildet av bestefar i Sagene kirke sokneprest Alf Holstad.

Jeg kan ikke huske at vi hadde
ribbe, slik som hjemme hos oss i
dag. Det var helst svinesteik med

landsøl, lagerøl eller kanskje til og
med pilsnerøl til de voksne. Og alltid
vørterøl til barna. Men først var det
grøt, risengrynsgrøt med mandel,
som tante Ella viselig hadde plassert
i grøten til en av de yngste. Dessert kan jeg ikke huske, men hvis
vi hadde det, var det sikkert pærer
med krem, pærer som var hjemmehermetisert på Norgesglass.
Spisinga tok lang tid, altfor lang tid.
Og bestefar, den gamle soknepresten, skulle lese hele juleevangeliet.
Det var slik det var.
Etterpå tok det enda mer tid. Mye
styr var det óg, for langbordet
skulle ryddes og mange stoler måtte
bæres opp på loftet som var kjempedigert og ganske nifst. Det var
kaldt og halvmørkt med låste boder,
mye skrot også den gamle samarien
(prestekjolen) til bestefar.
Innendørs utedo i 5. etasje
Det var ganske ugreit å gå på do.
Enda mens jeg var liten var det bare
innendørs utedo, ved loftsinngangen oppe i 5. etasje. Dumpedo eller
til og med klaskedo, var det noen
som kalte det. Hjemme hadde vi
vannklosett, men ikke på Sagene.
Ikke hadde de bad heller.

Arendalsgaten 16 på Sagene - på fortauet sto det gammeldagse,
ordentlige fylliker, som hadde flaske med blankt i frakkelomma.

DIZ 03-2015, SIDE: 24

Endelig, da de var ferdig med
oppvasken, var det pliktøvelse med
gang rundt juletreet. Alle julesangene bortsett fra ”Det lyser i stille
grender”, og nesten alle versene.

Vi gikk rundt enerbærbusker og
bukka og neia, og sang om den
deilige himmelblå og om den triste
julen i et fremmed land.
Det var bare bestefar som slapp
unna. Han satt i gyngestolen i
åpningen mellom de to stuene,
finrøkte sigar, nynnet forsiktig og
bivånet det hele.
Juletreet var kjempehøyt, minst tre
meter vil jeg mene, med gulnet glitter og hjemmefletta julekurver av
glanspapir.
Kunne ikke ljuge, ikke på julaften
Så ringte det på døra og nede i
trappa sto julenissen, en ganske snål
fyr. Det merkelige var at storebror
min, Karl, alltid var borte et eller annet sted når julenissen kom.
Det var mye pakkegreier, naturligvis,
men ikke sånn som nå. Jeg husker
at julenissebroren min spurte om
jeg hadde vært snill? Da tok jeg ikke
sjansen på å ljuge, ikke på julaften.
Med elegant helgardering svarte
jeg; ”Både óg, akkurat som med
alle de andre her”. Da var jeg liksom
sikra at pakketildelingen skulle gå
greit. Jeg husker det enda.
Etterpå spiste vi tørre kaker: Fattigmann, peppernøtter, sirupsnipper,
bordstabelsbakkels, berlinerkranser,
sandkaker og kokosmakroner. Også
spilte vi nok kinasjakk, vi gjorde i
alle fall det når vi var på våre sedvanlige søndagsbesøk på Sagene.

Sagene
kirke fra
1891stadig kikka
jeg bort
på uret i
kirketårnet.
(Foto: Helge
Høifødt)

Frukt og nøtter ble satt fram før
julaften var slutt og vi skulle hjem
– mor og far med fire unger og alle
pakkenellikene. På buss og trikk,
noen ganger med drosje, og siden
med onkel Einar. Han fikk seg brukt
Opel Kaptein modell 1952.

Etter hvert fikk de fjernsyn hos mormor og bestefar på Sagene, sort/
hvitt-TV, som alltid måtte stå høyt
på fordi bestefar hørte dårlig og vi
skulle gå om bord med Erik Bye.
Egentlig så vi ikke så mye på TV,
men det hendte nok da forfallet
satte inn oppover 60-tallet. Mormor
og bestefar fikk ordentlig do også,
og trolleybussen forvant. Slik var
det.
I dag står gyngestolen og kaminuret
hjemme hos meg. Slik er det.
P.S. Kanskje du også skulle skrive ned
hvordan dere feiret jul?

Mormor og
bestefar,
slik jeg selv
husker dem.
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