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var forbeholdt velstående husholdnin-
ger som Eydes.

Rosbif, Skinkesteg og Oxetunge. Dersom
vi ser litt nærmere på annen mat i ko-
keboken er det generelt lite informasjon
om hva som kan ha vært julemat. I den
grad det står noe om jul, dreier det seg
stort sett om tradisjonelle julekaker.
Hva familien Eyde kan ha spist til jule-
middag vet vi ikke, men det kan godt
ha vært torsk, fordi det var vanlig langs
Sørlandskysten. Etter en grundig gjen-
nomgang av kokeboken til Oselia sitter
vi igjen med en del retter som fortsatt
forbindes med julemat, eller kanskje
det vi i dag ville satt på bordet til en
julelunsj.

Her er oppskrifter på roastbiff,
skinkestek og oksetunge, uten at det
står så mye om hvordan det ble ser-

vert eller anrettet. Vi la spesielt merke
til Oselias roastbiff, den skal nemlig
lages av oksekam. I dag er det lett å
glemme eller overse hvor på et dyr de
ulike delene av kjøttstykkene hører
hjemme, kjøttet ligger ferdig tilskåret
i de fleste butikker. Det er derfor
spennende å lese oppskriftene og få et
lite innblikk i hvilke råvarer som kom
inn på Oselias kjøkken. Oppskriften
mangler som vanlig opplysninger om
temperatur og kjernetemperatur, ikke
hadde hun redskap til å sjekke kjerne-
temperaturen heller, men så fort man
vet hvordan en roastbiff skal stekes, er
denne oppskriften vel verdt et forsøk.

Rosbif
Dertil bruges Oxekammen, den haves i en
Pande med lidt varmt Vand og lidt Sjy om
man har det, og lidt Salt.

Der dryppes og skal være lysebrun og lidt
raa indi, Smør brunes, Mel haves deri som
opspedes med Sjyen der bliver silet. Opi tren-
ges lidt Kulør og Salt.

Mandelsnacks. Utover dette handlet jula
også om snacks, gjerne basert på ekso-
tiske råvarer. Går vi til avisannonsene
ser vi at folk hadde tilgang på et ganske
bredt utvalg av importerte matvarer, alt
fra appelsiner, mandler og rosiner til
lekker konfekt og slikkerier. Rosiner og
mandler ble faste ingredienser i julens
desserter og kaker på midten av
1800-tallet, men mange av disse ekso-
tiske varene var først å finne på bordet
til de mer velstående borgerne. Mange
av Oselias kakeoppskrifter inneholder
mandler, og blant alle julekakene finner
vi også en oppskrift på brente mandler,
en julesnack som er svært populær også

i dag.

Brændte Mandler
1 Pund Sukker
½ Pot Vand koges i 1 Kvarter deri lidt Mand-
ler som først ere vaskede og tørrede dette
koges til det bliver som en Grød og sættes på
Fader som ere smurte med Smør.

Andre juletradisjoner. Vi har gitt dere et
lite glimt inn i Eydes jul, men hvordan
selve julekvelden og romjulens festlig-
heter for øvrig forløp, forteller kokebo-
ka ingenting om. Indirekte kan likevel
annet arkivmateriale bidra til å kaste
lys over dette, eksempelvis Eydes sam-
ling, som er et arkiv etter Christian
Eyde, Samuel og Elinas eldste sønn.
Dette er en innholdsrik samling som i
dag oppbevares ved de historiske arki-
vene på KUBEN. Innimellom brev, al-

Juletregang hjemme i stuen hos Familien Herlofsen. (Portrettsamlingen, Herlofsen.)Oselias Roastbiff. FOTO. GERD CORRIGAN, KUBEN.
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manakker og kvitteringer har vi funnet
et bilde av Christian Eydes barn som
har kledd seg ut for å gå julebukk. Kan-
skje drev barna med dette også da Ose-
lia bodde hos familien Eyde.
I portrettsamlingen i mappen på Her-
lofsen har vi også funnet et bilde som
viser en annen juleskikk som stadig ble
mer populær på Oselias tid, nemlig
juletreet. Der finnes det et bilde hvor
nettopp juletreet har en sentral plass i
stuen. I 1850- og 60-årene var juletreet
kjent i byene og hos enkelte familier på
landet. Skikken spredte seg gjerne fra
embetsfamilier, i særlig grad prester, så
videre til lærere, handelsmenn – og til
slutt hos det brede lag av folket.

Arkivkilder:
Oselias kokbok – PA 2564. AAma/Kuben.

Eydes Samling – PA 1932. AAma/Kuben.

Portrettsamlingen – Herlofsen, AAma/Kuben.
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l Oselias kokebok er en kulturhistorisk
matblogg. På bloggen www.oselias.no
kan du lese mer om oppskriftene, gjen-
stander og arkiv som er med på å kaste

lys over byen, menneskene og tingene
rundt Oselia i en tid da Arendal hadde en
helt sentral plass i Norges sjøfartshistorie.
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Oppskriften på Oselias Roastbiff. FOTO: AAMA/KUBEN.


