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“I 2017 er det 45 år siden
eventyret begyndte”
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Historiker Louis 
Bülow, tidligere 
Hejnsvig skriver 
om sin barndoms 
jul i Hejnsvig.

 
 
Af Louis Bülow

HEJNSVIG - Julehøjtiden har 
altid været børnenes fest, 
børnenes glade tid, og i erin-
dringen kan ingen juleaften 
sammenlignes med årets 
højtidsaften i barndommens 
land.

Hejnsvig var min barn-
doms land i halvtredserne, 
og med en helt vidunderlig 
barndom og opvækst i baga-
gen holder jeg af julen som 
en glædens tid med faste tra-
ditioner mejslet i granit.

Men også en eftertankens 
tid med minder om split-
tede følelser, forventninger, 
skuffelser, glæder og sorger. 
Som voksen er blikket fra 
glade barneøjne, der tindrer 
i skæret fra adventstidens 
levende lys, gået tabt. Man 
er sat udenfor, men ved at 
betragte børnene den store 
aften og give plads til julens 
magi og hemmelige verden, 
er man næsten med igen.

Juleaften er da også min 
store huskeaften, fyldt med 
erindringer. Jeg husker, 
hvordan det var dengang, 
årene før, årene efter. Jeg 
tænker på familie og venner, 
og mine tanker søger tilbage 
til dem, jeg savner - dem - 
der ikke er mere. 

For netop 20 år siden mi-
stede jeg min elskede mor 
på Plejecentret i Hejnsvig, 
kun 68 år gammel. Da var 
der gået godt fyrre år, siden 

jeg en råkold vinterdag som 
lille dreng alene blev sat på 
toget fra Kolding mod Grind-
sted, Troldhedetoget, i ste-
det for at blive stuvet væk på 
et af datidens børnehjems-
institutioner.

Med åbne arme, varme 
og kærlighed stod hun på 
Hejnsvig Station for at tage 
imod mig – en ensom seks-
årig purk, der bogstaveligt 
talt græd efter kontakt. Selv 
om hun aldrig officielt fik pa-
pirer på mig som plejebarn, 
blev hun mit livs hjertevar-

me og omsorgsfulde mor. 
Hele livet igennem holdt 
hun af sin knægt med trofast 
og ubetinget kærlighed, som 
var jeg hendes eget barn. 

Erindringer om min barn-
doms jul er nøje knyttet til 
mindet om min mor. Det 
var næsten, som lyste selve 
julens gyldne stråler fra hen-
des sind. Julehøjtiden betød 
noget ganske særligt for os 
derhjemme i mit barndoms-
hjem, og måske derfor er 
sorgen og savnet så nærvæ-
rende netop nu.

De lavloftede stuer
I skæret af julens budskab 
om godhed og næstekær-
lighed søger mine tanker 
tilbage til de lavloftede stuer 
i halvtredsernes Hejnsvig, 
og skønne juleminder bærer 
mig tilbage til en fortættet 
stemning af gamle dage, fra 
før verden gik af lave.

Nostalgi uden stress og 
overhalingsbane, hvor da-
gene kun sjældent skilte sig 
ud. Hvor nymodens pjank 
og tekniske påhit som tran-
sistor, cd og diskette endnu 

ikke var opfundet. For slet 
ikke at tale om tablets, 
smartphones og Internet-
tets sociale medier, der på 
godt og ondt har overtaget 
kontakten med familie, ven-
ner og bekendte op til julen.

Dengang oplevede vi glæ-
den ved at være sammen og 
hyggede os ved julelampens 
skær med håndskrevne ju-
lekort i stakkevis og skum-
ringstime i mørkningen, 
mens julens blide snefnug 
dryssede sit hvide slør over 
Hejnsvigs små veje og stræ-

der. Snart funklede hvid-
klædte træer og buske som 
stjerner af iskrystaller og 
blændende julesne.

Allerede lørdag aften ved 
lukketid før den første søn-
dag i advent gik de butiksan-
satte i Hejnsvig i gang med 
at pynte lillebyens butiks-
vinduer, og det hele skete 
skjult for nysgerrige blikke 
med papir eller andet truk-
ket for vinduerne. De stem-
ningsfyldte juleudstillinger 
var julens helt store træk-
plaster og et tilløbsstykke 
for en kødrand af børn og 
barnlige sjæle. Mekaniske 
tog på skinner, julenisser 
og kunstige snelandskaber 
fik mange til at presse næ-
serne flade mod de oplyste 
butiksvinduer. Et gulv med 
bjerge af nødder, godter og 
alskens slik smukt opstillet 
gjorde ikke oplevelsen min-
dre spændende og fik julen 
til at glimte i øjnene på både 
små og store.

Den store aften nærmede 
sig, og landsbykirkens klok-
ker kimede med sin dybe 
kalden ind til julegudstje-
neste, der som altid forløb 
smukt og poetisk med kend-
te og elskede salmer hånd i 
hånd med julens fortællin-
ger og givende ord.

Kirken var fyldt til sidste 
plads, og fra prædikestolen 
forkyndte pastor Vestenaa 
Juleevangeliet i et brus af 
salmesang, dæmpet orgel-
spil og levende lys. Julens 
budskab med Jesu fødsel 
som stjernen over Betlehem 
gav fred og mening og fik 
sognebørnene til at føle, at 
de ikke var fortabt og alene.

Jul i 1950’ernes Hejnsvig

Louis Bülows barndomshjem i Hejnsvig.


