
KULTURKristeligt Dagblad Lørdag 18. december 2004 9

REPORTAGE At finde den ægte juleånd er en vanskelig opgave, afslører et besøg i en lille jysk by, hvor

krokonen bygger slotte, bankdamen hygger om de kunder, som pizzamanden mangler; hvor frisøren på

90 stadig klipper som en 20-årig, museumsmanden fortæller spøgelseshistorier, og præsten fortæller om

julens mirakel

På sporet af den ægte juleånd
AF HELENE MOE
FOTO: LEIF TUXEN

Auning er en lille by mellem Ran-
ders og Grenaa. Det er ikke me-
gen Morten Korch-idyl på stedet.
Maren i Kæret er gået på pension,
og sneen falder ikke længere me-
tertykt og knirkende som før. Til
gengæld byder et rensdyr med
nissehuen kækt på skrå ”Velkom-
men til Auning”. 

Byen er som andre små byer på
vej mod nye horisonter. Udviklin-
gen både tager og giver. Græstot-
ter og ukrudt har forlængst erob-
ret jernbanens parallelle linjer,
der forsvinder ud i evigheden. Po-
sten er rykket fra det statelige
murermesterhus hen til en disk i
Brugsen. Men kroen, kirken og
Gammel Estrup – herregården –
er der endnu. Men nye tider, det
er det. Men det er ikke så ringe
endda, som man siger på de kan-
ter. Krokonen, Birthe Knuth, kan
for eksempel andet end at lave
mad. Hun er en selvstændig og
kreativ forretningskvinde, der
driver Auning Minimuseum med
dukkehuse og indbo. Alt i forhol-
det 1:12. 

– Det gælder også min hjerne,
påstår min datter, lyder det med
en perlende latter fra krokonen,
der med egne hænder har frem-
bragt museets stolthed – en tro
kopi af Gammel Estrup. Størrelse
1:12.

Hun har altid ønsket sig et slot.
– Og nu har jeg så selv lavet et,

lyder det fra den driftige dame,
der ikke alene ved, hvad hun er
værd, men også hvad juleånd be-
tyder. Måske fordi hun stammer
fra nogle af de religiøst forfulgte
huguenotter, der måtte flygte fra
Frankrig i 1600-tallet. Nogle slog
sig ned i Christiansfeld, hvor de
byggede deres egen kirke. Hun
mener nok, at hun kender det
kristne julebudskab, og at juleån-
den er ”noget med at være gode
ved hinanden”. ”Og det synes jeg
da, vi er her”, lyder det med end-
nu en mild latterbyge. 

Brugsen danner, sammen med
Vivild og Omegns Sparekasse,
Netto og en hel række småforret-
ninger, fælles glasfront ud mod
et moderne torv. Der mangler ik-
ke noget her. Ud over måske lidt
julepynt. Men pyt. For inden for i
Brugsens varme er der gran,
orange appelsiner og røde bånd,
som kan sætte ild i kundernes
indkøbshumør. Damerne i bager-
afdelingen er i nisserøde trøjer.
Det samme er brugsuddeleren.
Han står parat bag Post Dan-
marks disk for at tage imod jule-
posten. Her som andre steder i
Auning er det grumme rare men-
nesker, vi møder. Og vi føler os
allerede helt hjemme, selv om vi
er kommet for at spørge menne-
skene om noget så mærkeligt,
som hvor juleånden er.

Vi ser os søgende omkring. Må-
ske er den her, blandt klejner,
brunkager og og rosinboller?

– Juleånden? Jo, den er da her,
synes jeg. Den kommer hvert år,
når man tænker på dem, der ikke
er mere, eller for eksempel når
min søn giver mig en kalenderga-
ve. Juleånden har noget at gøre
med måden, vi behandler hinan-
den på, og jo, vi bliver nok lidt
bedre mennesker ved juletid, si-
ger den ældste af bagerdamerne.

Brugsuddeleren, der er af den
mere materielle slags, mener
nok, at juleånden ligger i et godt
salg. ”Og udsigten til et godt salg
er rigtig god i år”, mumler han
med blussende kinder og næsen
vendt på sikker afstand af bånd-
optageren. 

Ude i kulden er vi lige ved at stø-
de ind i en morlille, der pruster
afsted under et par kæmpe pak-
ker. Vi spørger, om hun ved, hvor
juleånden er:

– Je’ kommer et’ herfra, så du
ska’ et’ spør’ mig, hvor a’ bor,
men prøv inde i Sparekassen, der
er de altid så flink’, lyder det. 

Og det er de. Flinke hos Vivild
og Omegns Sparekasse. Her er
pyntet op med nisser og hvidt pa-
pirklip. Altsammen lavet af da-
men ved kassen. Laila Larsen
hedder hun. 

– Juleånden, jamen den er da
her i sparekassen, her gør vi me-
get ud af at være flinke ved kun-
derne, måske især i denne tid. Li-
gegyldigt hvor travlt vi har, skal
der være tid til en sludder med de
mennesker, der kommer ind ...
Men sådan en sparekasse handler
med penge. Og penge forbinder
man vel ikke lige med juleånd?

– Hvorfor dog ikke? Penge er jo
bare penge. Man kan bruge dem
til noget godt og noget skidt. Det

vigtigste for os er at behandle
kunderne godt, siger Laila Larsen
og insisterer endnu engang på, at
juleånden er i Sparekassen for Vi-
vild og Omegn.

Men helt overbeviste er vi nu ik-
ke. Så vi må videre.

Ovre på den anden side får vi øje
på et lille, gult hus af facon som
et strygejern. En frisørsalon.
”Lykke Mellergaard tlf. nr. 54”.
står der på skiltet i vinduet. Jo,

der var en verden før mobiltelefo-
nen. Vi lister indenfor. I gangen
står tre par sivsko. Skiftesko til
kunderne, fra dengang byen leve-
de af at grave tørv. 

Døren hviner som en kat. Dør-
klokke er ikke nødvendig. Tids-
bestilling åbenbart heller ikke. I
den antikke salon er ikke skyggen
af en kunde. Og det til trods for at
frisøren både rundklipper og bar-
berer. Hvis det sku’ være. 

Der er gammeldags dagligstue

over stedet. På hver side af tre
spejle står tre stole. Seks i alt.
Monteret med ruller af blankt pa-
pir til at læne nakken op ad. På et
bord et kasseapparat fra ruder
konges tid. Det er stadig i brug. 

– Alt er, næsten, som det så ud
engang, og det hele skal på mu-
seum, når jeg ikke er mere, jow,
jow, oplyser en ældre herre, der
dukker op fra den private ”afde-
ling” bag spejlet. Det er Lykke
Mellergaard. Her er ingen skuf-
felse over, at vi ikke er kunder. Og
frisøren morer sig ligefrem over,
at vi troede at han var hunkøn. Vi
belæres om, at damenavnet udta-
les Løgge. Mens hans udtales
med spidst ”y”, Lykke, med tryk på
sidste stavelse. ”Men jeg sku” nu
nok ha’ haft et ”u” foran, kom-
mer det knastørt fra salonens
ejer. Han har passeret de 90, lig-
ner en 65-årig og klipper som en
20-årig. 

Sivskoene stod i gangen, da
han overtog butikken. Og der
ska’ de bli’.

– Jeg ska’ ik’ ha’lavet noget om,
siger Lykke Mellergaard og peger
med kroget klippefinger på ram-
men med næringbrevet fra 1943.
Dengang kom kunderne ikke ind
i deres beskidte træsko, bemær-
ker han med et nik i retning af
Deres udsendtes fodbeklædning.
Sikkert en tilfældighed, da frisør
Mellergaard er en høflig mand. 
Men hvad med juleånden?

– Den er i hvert fald ikke her,
det har den ikke været gennem
mange år. Hvis den nogensinde
har været her, min kone ku’ ikke
bevæge sig i ni år inden ... siden
har den ikke ... næh ... i kirken
tror jeg heller ik’, I finder den ...
næh ...

Vi kommer ligesom ikke videre.
Indtil der ind ad døren træder en
aldrende ungersvend med træsko
på. En kunde. Jow, jow, træskoe-
ne har han da altid på. Og han
skal ikke skifte, skal han ikke.

– Jeg er kommet her i 76 år. Nu
er jeg så gammel, at jeg igen bli-
ver klippet til børnepris, lyder det
på trykstærkt Auningmål. Og
henvendt til frisøren: ”Det er nu
rart at se, at du ikke har brækket
hånden i daw ... eller no’et andet
... sådan som han plejer at gøre,
siger kunden henvendt til os. 

En gemytlig herre, der måske
også har et bud på, hvor juleån-
den er.

– Den er i hvert fald ikke i Au-
ning Kirke ... præsten messer jo,
så det ikke er til at forstå et kuk af
det hele, men ellers må I jo rundt
og kigge efter den. Måske er den
på kroen.

Så er det sat på plads. Men nu vi
er her, hvad så med kommunalre-
formen, der snart vil dele kom-
munen i to ulige store dele.

– I vores alder er den slags da
li’e fedt, de ka’ gøre, hvad de ve’,
ka’ de, vi bor stadig i Auning, sva-
rer han henvendt til frisøren, der
nikker. Jow, jow, de bor vel stadig
i Auning.

En bid brød på kroens skænke-
stue afslører, at juleånden befin-
der sig ude ved Helligbjerget. Op-
lysningen kommer fra en herre i
højt humør. Så måske oplysnin-
gen ikke skal tages helt seriøst.

– Der bor jeg, nemlig. Du skal
bare sætte dig på en bænk der-
ude, indsnuse udsigten og trille
tommelfingre. Så garanterer jeg
dig, at juleånden kommer. Bag-
efter kan du komme ned og få en
lille en hos mig.

Jow, jow. Det er det sjove ved
menneskene i Auning og andre
steder – de kan mene så meget
uden at sige det, og sige så meget
uden at mene det.

Henne i pizzariaet hos Ali Baba
er der ikke travlt. 

– Ingen har tid til at spise, alle
farer rundt og køber julegaver, si-
ger Ali Baba-manden irriteret og
giver pizzaen en ordentlig gang
bank med flad hånd. 

Så er det, vi stiller ham det der
spørgsmål med juleånden!

– Juleand, nej, kun pizza her.
Da det går op for Ali Baba, at han
er på vildspor, råber han efter
hjælp i bagbutikken. En yngre
mand kommer frem og forklarer

på godt dansk mester, hvad jule-
ånd er. ”Det er sådan noget, der
kommer, når danskerne fejrer jul,
lidt ligesom når vi fejrer ramada-
nen”. Pizzabageren klasker dejen
ned i bordet med et smæld og
protesterer højlydt: ”Nejh, nejh,
ramadanen er en religiøs tid, det
er julen ikke, her render folk bare
rundt og har travlt og giver hin-
anden gaver”. Vi prøver at rette
ind, men opgiver og overlader Ali
Baba til sin undren over dansker-
nes sære skikke.

I Auning ligger Gammel Estrup.
En smuk herregård med stolte
traditioner tilbage til slutningen
af 1400-tallet. Blandt ejerne, de
Skeel’er og de Brock’er, har nogle
nok kunnet svinge et bæger eller
to – ligesom manden på kroen –
en enkelt af dem ind i mellem
med selveste Christian IV. Vi
smutter ind for måske at finde ju-
leånden i stedets aktuelle udstil-
ling af juletræer og juleborde. De
sidste som de kunne have være
dækket på herregården gennem
forskellige århundreder. 
Juleånden?

Museumsinspektør Asser Am-
disen ryster afværgende på hove-
det. Man er vel historiker, og tin-
gene skal være korrekte. 

– Julen er dybest set en hedensk
lysfest, og Jesus blev født på et
andet tidspunkt af året. Så jule-
ånd, nej, det får I mig ikke til at
bekræfte, til gengæld er der mas-
ser af julestemning her.

Asser Amdisen er en følsom
mand, og han ser skuffelsen i vo-
res øjne. Så får han en lys ide og
slæber os ind i en lille sal:

– Se der, siger han, og udpeger
et maleri af en fornem, men sam-
menbidt dame ... det er barones-
se Augusta Winterfeldt (1696-
1740), hun siges at gå igen på
gangene, ligesom der er hørt
vognrumlen i gården om natten.
Det er da juleånd om noget, siger
en nu meget lettet Asser Amdi-
sen, mens han vinker farvel til si-
ne plageånder.

Men det er nu ikke helt det svar,
vi søger. 

Egon Lindberg, der har været
præst i 26 år ved Auning og Fau-
sing kirker, er ikke i tvivl:

– Juleånden? Den finder du i
kirken juleaften. Her fejrer vi mi-
raklet, der skete for 2000 år si-
den, hvor Jesus blev født. Så det
er her, den ægte juleånd findes,
lyder det bemærkelsesværdigt be-
stemt fra den ellers stilfærdige
præst. Og den udlægning af et
hårdt prøvet spørgsmål er vi fuldt
tilfredse med. Juleånden er i Au-
ning Kirke.
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Et smukt pyntet julebord fra
1600-tallet på herregården
Gammel Estrup, hvor der efter
traditionen er dækket op på gul-
vet med strå, hvis Kristus skulle
komme på besøg. 

To gæve gutter, den 90-årige frisør Mellergaard og hans snart 80-årige kunde.

I Vivild og Omegns Sparekasse får kunderne en ekstra god behandling
i juletiden, forsikrer Laila Larsen. 

Et hjemmelavet rensdyr byder velkommen til byen. 


