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Jul – traditioner og skikke. 
I skal høre om både kristne og hedenske ritualer og skikke, der knytter sig til 
juletiden. Selv efter reformationen bibeholdt danskerne nogle af de gamle 
traditioner, der egentlig hører til i den katolske tro. 
Ligeledes huskede man – især på landet – at tage de nødvendige forholdsregler 
overfor bl.a. ”de underjordiske” og at tage varsler for kommende tider. 
Oplysninger om juletraditioner i Italien og Danmark vil i flere tilfælde 
overlappe hinanden. 
Vi skal derfor høre om Advent og de mærkedage, der knytter sig til julen og 
hvilken betydning, de har i vore lande. Sct. Nicolai dag 6. december har stadig 
væsentlig betydning i Italien, hvor hans jordiske rester er. Santa Lucia er 
oprindelig en helgen fra Syrakus på Sicilien, og flere dramatiske legender 
fortæller om hendes liv og død. Hun fejres den 13. december med optog og 
sang. 
Gaver, gavenisser og andre herligheder har i Italien også skikkelse af en 
gammel heks, La Befana, som trods det skumle udseende er en venlig 
gavegiver. 
Selve julen med fødslen af det lille Jesusbarn, historien om den hellige familie i 
Bethlehem og de tre vise mænd er jo julens omdrejningspunkt. For 
katolikkerne – og mange andre – er midnatsmessen fra Peterskirken stadig et 
højdepunkt.  
De 12 juledage med god mad, drikke, samvær og lystighed er også i hævd. 
Maden er meget vigtig, og vi skal også se lidt på forslag til italiensk julemad. 
Den 31.12 bærer navnet Sylvesterdag efter en pave. Den dag skal der festes for 
at fejre det nye års komme, mens støj og ballade skal holde onde ånder borte. 
Nytårsdag har adskillige nok brug for en opstrammer, og her bydes bl.a. på 
retten ”Æg i Skærsilden.” 
Inden vi helt slipper julen, skal vi nå til 6. januar, som er Helligtrekongers-dag, 
der stadig kan betyde gaver og særlige kongelys. 
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Lidt om Lena Pedersen: 
 
Lena Pedersen har fra sin ungdom interesseret sig for rejser, kunst og kultur. 
Arbejdslivet tog dog en helt anden retning, idet hun uddannede sig indenfor  
administration og økonomi. Har været virksomhedsejer i mere end 20 år, undervejs  
merkonom i butiksledelse. Siden alsidige opgaver i det private erhvervsliv. Tid til 
mange rejser og deltagelse i kunstkurser gav lyst til selv at opbygge foredrag om 
disse emner, så der efterhånden er en lang række at byde på. 
Det har betydet mange gæstebesøg især i Jylland, fra Bov til Hirtshals – fra Grenå 
til Hjerting. Foredrag om malere som Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul 
Cézanne, Carl Larsson, Anders Zorn og Edvard Munch. 
Desuden andre emner, som her ”Jul og traditioner”. 
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