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FORORD
ENNE Bog handler om Højtid. Den fortæller om 
Aarets Højtider Jul, Paaske og Pinse, om Slæg

tens Mærkedage Bryllup, Barselgilde og Begravelse 
og om Aarets andre Festligheder fra Fastelavnsløjer 
til Mikkelsgilde. Endvidere vil den indeholde en Del 
Rim og Remser, ligesom den giver en lille Oversigt 
over, hvad de gamle sang, og hvad de læste, kort 
sagt det Fællesliv, som lagde sin særlige Stemning 
over Livet, det, som gav det sin krydrede Duft

I Aarenes Løb har jeg dels ved Opfordringer gennem 
Bladene, dels paa anden Maade modtaget mange Skil
dringer af Livet i gamle Dage. Af dem er en hel Del 
benyttet her. For ikke at faa for mange Gentagelser 
har jeg som oftest forkortet og ændret Stoffet noget. 
Nu og da har jeg dog ladet en og anden Oplysning 
staa, selv om den var givet i Forvejen, idet det ellers
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vilde gaa ud over Skildringens Helhed. I det hele har 
jeg, hvor jeg har haft Valget mellem den mest per
tentlige Orden i Stoffets Rækkefølge og en Skildrings 
Sammenhæng, foretrukket den sidste.

Jeg takker alle dem, der har sendt mig Stof, fortalt 
for mig eller paa anden Maade støttet mit Indsamlings
arbejde angaaende de gamle Nordsjællænderes Liv.

„Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse“, som 
med vanlig Forstaaelse har bevilget mig et Tilskud til 
dette Bind, bringer jeg min bedste Tak.

„Dansk Folkemindesamlings“ Stof angaaende Fester 
og Højtider har jeg gennemgaaet, og hvad jeg heraf 
har benyttet, er mærket D. F. S. For andre Med
deleres Vedkommende har jeg i Teksten anført Nav
nene paa dem, der selv har nedskrevet deres Skil
dringer, mens Navnene paa de mundtlige Meddelere 
vil findes i Noterne bag i Bogen. Henvisninger til 
dette Værks første Bind „To Nordsjællænderes Erin
dringer“ er betegnet med I, til „Folkesagn“ med II 
og til „Sagn og Tro“ med III.

ANDERS UHRSKOV



FRA. JUL TIL HELLIGTREKONGER

JULEN er, for Børns og unges Vedkommende i alt
Fald, den Højtid, der imødeses med størst Glæde 

og Spænding. I en endnu højere Grad var dette Til
fældet i ældre Tid. Om Julen i et nordsjællandsk 
Gaardmandshjem handler følgende Skildring af Par
cellist Niels Peter Andersen, Smidstrup.

Et gammelt Ord siger: „Den fede Jul, den magre 
Paaske og den sultne Pinse“. Disse Ord kunde godt 
staa som Motto over dette Emne, for til Julen var 
der ingen smalle Steder. Julen laa jo saa nær Høsten, 
og det var nu saadan, at i Juletiden skulde alle være 
glade, og i Erkendelsen af det gamle Ord „Paa en 
mæt Mave sidder et glad Hoved“, var det vel, at 
Gavmildheden var saa stor op mod Jul. Der var da 
ogsaa travlt lang Tid i Forvejen. Julegrisen blev 
slagtet, og der var for det meste en Julegris i de



10 FRA JUL TIL HELLIGTREKONGER

allerfleste Hjem — selv hos Smaafolk. Arbejdshus- 
manden fik saaet et Stykke Byg i Bondens Mark, saa 
stort, som han kunde skaffe Gødning til, og derved 
skaffede han sig Korn til Grisen.

Der blev brygget og bagt, dette er jo gaaet af Brug 
nu, men af Datidens Piger fordredes der, at de forstod 
at brygge og bage, og at de satte en Ære i at kunne 
det, er vist. Enhver Gaardmand og Parcellist fik frit 
sigtet en Tønde Rug om Julen paa den Mølle, hvor 
han lod sin Sæd formale. Dette voldte tit Møllerne 
en Del Besvær, for der blev meget at sigte, og op 
mod Jul var der tit og ofte vindstille i lang Tid. Man 
bagte ofte to Bægt paa en Dag, først Rugbrødet, som 
sattes i Ovnen tidlig om Morgenen, og efter tre Timers 
Forløb blev de „trukket“ (taget af Ovnen) og lagt med 
Overskorpen nedad paa Sengene, for at de ikke skulde 
blive „frafaldne“ (revne indeni). Til Aften blev de saa 
sat paa Enden i „Dejntruget“, som Dejgtruget kaldtes,, 
og stillet op i „Mellemkamset“, der var det egentlige 
Forraadskammer. Skulde der nu som til Jul bages 
Sigtebrød tillige, blev der paany „sat i Dej“ — nogle 
kaldte det for at „lægge i Bejt“ —, og naar Rug
brødet var taget ud, var Ovnen let at ophede igen,, 
og til Sigtebrød fordredes der ikke saa megen Varme 
som til Rugbrød, man regnede to Timer til Sigtebrøds 
Bagning. Til Hævning af Rugbrød brugtes tit Surdejg, 
til Sigtebrød kun Gær. Derfor var det nødvendigt, at 
der var brygget forinden Bagningen. Men vi har 
endnu en Bagning til, og det var den vigtigste for 
Børnene, nemlig Pebernødderne. Ja, Folk tog til Takke 
med det, de selv avlede, de spiste den gamle nordiske 
Kornsort Rug og var vistnok overvejende mere sunde 
end nu. Men det var Pebernødderne. De lavedes af en 
tilbageholdt Rest af Sigtedejgen (udtales „Sejtedæjen“) 
blandet med Sirup eller Puddersukker paa følgende
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Maade: Dejgen udrulledes, og naar „Nødderne“ var 
afskaarne, strøedes lidt Mel paa dem, og de østes 
derefter op i et „Fejesold“, som man gav nogle om
drejende Bevægelser, saa de værste Kanter gik af dem, 
derefter sattes de paa Papir ind i Bagerovnen, naar 
Brødet var taget ud. Disse Pebernødder var meget 
haarde og drøje. Af andet Bagværk kendte man ikke 
andet end Æbleskiver, der bagtes om Formiddagen til 
Juleaften og lavedes af Bygmel, der var sigtet paa 
Møllen.

Det var paa Grund af den store Gavmildhed, at 
der blev bagt saa meget Brød til Julen. Dengang 
fandtes der jo hverken Hjælpekasser, Arbejdsløsheds
kasser eller noget ordnet Fattigvæsen, men al Hjælp 
brugtes som Naadegave, og der blev saa en streng 
Tid op mod Julen for Husmoderen. De faste Hus- 
mænd — der var gerne en eller to paa hver Gaard 
—, fik hver et Rugbrød og to Sigtebrød. Rugbrødenes 
Vægt var dengang i Reglen 10—12 Pund pr. Stk., 
Sigtebrødene noget mindre. Desuden fik hver Hus
mand nogle Pund Byggryn og en Krukke Mælk, en 
halv Klipfisk kunde ogsaa til Tider følge med. Præsten 
og Læreren skulde ogsaa have hver et Brød, „Jule
kage“ kaldtes det. Enkelte Steder fra fik Præsten ogsaa 
en Gaas, det var den sidste Rest fra Smaaredsels- 
tiendens Tid. Smeden fik ogsaa sin „Julekage“. Dette 
var nu den faste „Julerente“, som det kaldtes, men 
saa kom hertil alt det, som Gaardmandskonerne gav 
bort til omvandrende Tiggere, om hvem man uden 
ellers at sige noget nedsættende kan mene, at de 
sikkert har forstaaet at benytte Lejligheden til at 
komme let til Føden i nogen Tid. Naa, Arbejdsløn
nen var jo dengang lille, og leve skulde de dog — 
men alligevel, naar man hører, at der i Dagene op 
mod Jul kunde komme op mod 10—12 Tiggere dag-
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lig, hvad ikke var ualmindeligt, saa kan man forstaa, 
at der var mange, der i Dagene op mod Julen greb 
til Tiggerposen. Naar de kom for at tigge, sagde de 
gerne: „Kunde jeg ikke be’ om lidt til Helligaften i 
Guds Navn?“ De fik da gerne et tykt Stykke Brød 
med tilsvarende Stykke Ost, Flæsk eller lignende Paa
læg. Det er en Selvfølge, at alle ikke var lige velsete, 
men de fik desuagtet alligevel; det var jo ikke heldigt 
for en Gaardmandskone at affærdige nogen med kort 
Besked, det kunde ofte faa slemme Følger. — Det 
blev derfor ikke saa helt lidt, der vandrede ud af en 
Gaard til Julen.

Indkøbene til Jul og Nytaar var ikke store. Hos 
vore Bedsteforældre købtes for at gaa en saadan Højtid 
i Møde 2 Pund Risengryn til Jul og 2 Pund til Nyt
aar — der købtes aldrig mere end 2 Pund ad Gangen 
af den Vare —, 1 Pund Kaffebønner, 1—2 Pund Farin 
(Puddersukker kaldtes det), 1 Pund brunt Sukker (Nav
net Kandis kendtes ikke), ca. 8 Pund Klipfisk og 
nogle faa Potter Brændevin. Lidt Ekstrakt fik de som 
Julerente fra Købmanden, det var en Blanding, han 
ofte selv fremstillede. Kaffebønnerne brændte man 
ug blandede med samme Kvantum Ærter. Ved Bræn
dingen maatte man iagttage, at Ærterne skulde brænde 
en Del længere end Bønnerne. Cikorie kendte man 
ikke. Enkelte Steder brugtes Rug i Stedet for Ærter. 
Kaffe drak man til daglig af Spølkopper — Kopper 
uden Hank — og med et Stykke brunt Sukker til.

Medens Husmoderen havde travlt indendørs med 
Tillavningen, Brygning, Bagning og Rengøring (i 
Gaarden fandtes 4 store og 16 smaa Tintallerkener, 
der skulde pudses til Jul, hvad der gik til paa den 
Maade, at de blev gnedet i en Skæppe med Havre i), 
var der ikke saa lidt at bestille udendørs, Avlsred
skaberne skulde i Hus eller hænges paa Plads, for
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ikke at Heksene skulde faa fat i dem, eller Jerusalems 
Skomager skulde sætte sig paa dem. Der maatte intet 
gaa rundt i Julen. Der maatte ikke slibes Knive, for 
saa skulde der dø et Kreatur inden Fasten. I Sæd
bunker blev der slaaet Kors. Overalt blev der gjort 
rent, Gødningsbunken blev pænt ordnet, og der blev 
sat Frø ud til Fuglene. Der skulde sættes Staal i 
Dørene i Stalden og Staal i Gæssenes Vinger, for at 
Heksene, som var særlig slemme i Julen, ikke skulde 
faa Magt over Kreaturerne og Gæssene, saa der ikke 
kunde faas Smør af Køerne, og man ikke skulde faa 
Gæslinger. Maaske har vi her en af Grundene til, at 
Gaardmandskonerne søgte at afværge mulige Ulykker 
ved at vise Gavmildhed mod de lidt ildesete gamle 
Koner, som der ofte tillagdes langt mere Trolddom, end 
de besad. Sikkert er det ikke destomindre, at man 
sjældent ser saa uhyggeligt udseende Folk nu, som 
man gjorde forhen. Heksetroen var stor dengang, og 
den har kunnet spores helt op til vore Dage.

Juleaftensdag fik man ingen Middagsmad. Hus
moderen og Pigerne havde travlt derinde, og derude 
var det ikke mindre. Staldene skulde renses grundigt,. 
Kreaturerne blev derfor sluppet ud i „Fægaarden“ (en 
indhegnet Plads omkring Dammen eller Brønden), og 
Stenbroen i Stalden blev baade skrabet og fejet. Naar 
Køerne kom ind igen, fik de deres Julefoder: et godt 
Givt Hø til Aften, ellers fik de kun Halm. Faarene 
skulde være inde i hele Julen, for at Heksene ikke 
skulde øve Kunster paa dem.

Naar Æbleskiverne var bagt, vankede der ofte et 
Par til hver af Folkene, og til Aften, mens Juleaftens
nadveren blev tillavet, begyndte man paa den traditi
onelle Julegris. Det var Grisehovedet, som nykogt og 
varmt sattes paa Bordet (Grisesylte brugte man endnu: 
ikke), og dertil spiste man nyt Sigtebrød med hjemme-
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malet Sennop til. Til Maden drak man saa Brændevin, 
og til Eftermad spiste man nogle Æbleskiver. Der 
blev saa sunget nogle Salmer, og Kl. 7 spiste man 
det egentlige Højtidsmaaltid.

Vi træder nu ind som usynlige Gæster hos Gaard- 
mand Lars Svendsen i Koldsbæk, født 1786, og ser 
ham siddende for Bordenden og Folkene, mest Bør
nene, anbragt omkring Bordet. Kvinderne staaende 
udenfor, Mændene siddende paa Langbænken langs 
Vinduerne, alle rene og pyntede. Paa Bordet er lagt 
en pæn, hvid „Bygkornsdug“, et Arbejde, som den 
ældste Datter Sidse har Æren af at have vævet af 
hjemmeavlet og -spundet Hør. Paa Bordet findes en 
stor Tallerken (vi sagde et Tallerken), rettere en stor 
Spølkop af Ler eller Fajance med Smør i. Vi ser, at 
hver har sin Kniv og Gaffel og en Tallerken. Skeerne 
sidder i Vinduerne for Mændenes Vedkommende. Hus
faderen har sin liggende paa Hjørnet af Bordende
skabet, og Kvinderne har deres liggende i Bordskuffen. 
Husmoderen Gjertrud kommer haltende ind med en 
flad Lertallerken med dejlig varm dampende Klipfisk 
godt paalagt med en dejlig fin, gul Sovs, som der er 
blandet Korender i, og som er let overstrøet med 
Allehaande. Sovsen er lavet af det Vand, som Ro
sinerne, der bruges i Grøden, er kogt i, og kogt 
sammen med knust Safran, Sukker og Meljævning. 
Datteren Ane kommer ind med en Kop Sennop med 
Smør i. Sennopen er lavet af hjemmeavlet Sennop, 
som er malet i et Lerfad med Kærnemælk i ved Hjælp 
af en Kanonkugle, som Kvinderne, naar de sad paa 
en Stol, ved Hjælp af en vuggende Bevægelse med 
Benene havde stor Øvelse i at faa til at løbe rundt. 
Paa Bordet staar to Lys i blankpudsede Messingstager. 
Man har et gammelt Ord, som siger: „To Lys paa
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Bordet Juleaften“. Alle folder deres Hænder, medens 
den gamle Fader fremsiger Salmen:

Vor Disk og Dug er alt bered; 
O, Gud for din Barmhjertighed 
Velsign du dine Gaver saa, 
At vi kan Kraft og Styrke faa; 
Du mætte hver, som hungrig er, 
Og Suk for Brød til Himlen bær!

Denne Salme findes i Tillægget til Evangelisk-chri- 
stelig Salmebog og er siden optaget i de efterfølgende 
Salmebøger. Enhver smører sin Mad, og man spiser 
med god Appetit, et Par Snapse Brændevin indtages, 
da man ellers „vil tørste paa Fisken“. Kvinderne faar 
ogsaa en lille Dram hver. Naar nu der er spist af 
denne delikate Ret, saa længe man omtrent kan, kom
mer Turen til Risengrøden, som har staaet paa den 
nederste Bordende, medens første Ret blev spist. Ri
sengrøden serveres i et stort Lerfad — senere brugtes 
et hvidt Fajancefad —, og den er overstrøget med 
Kanel og Sukker. I Midten er der et Smørhul, der er 
lavet som et Kors, og hvori der var hældt smeltet 
(brunet) Smør, og ovenpaa er Qrøden paasat med de 
Rosiner, vi før hørte om. Hver tager nu sin Ske frem, 
tager et Par Skefulde af det fælles Mælkefad og 
klemmer saa paa Grøden. Der var en formelig Kappe
strid om, hvem der kunde naa at faa første Skefuld, 
dette kaldtes „det raa Gryn“. Naar der er saa megen 
Iver efter at holde ud, er det, fordi at den, som holder 
først op med at spise, vil dø først. Omsider vil Maven 
ikke tage mer, og Hornskeerne sættes eller lægges 
paa Plads, og man tager hinanden i Haanden og 
siger „Tak for Mad“, og der svares med „Tak for Mad“. 
Der bliver saa sunget nogle Salmer. Maden blev ikke 
taget af Bordet Juleaften, men blev staaende paa den 
nederste Ende af det store Egebord til næste Morgen,
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for at „Nissen“ kunde spise deraf i Nattens Løb, men 
forinden Familien igen sætter sig til Ro efter Maaltidets 
Slutning, er Lænkehunden sluppet ind i Stuen, og paa 
Gulvet er da lagt en Skefuld Grød for hver af Familiens 
Medlemmer, som hver især nøje har deres Opmærk
somhed henvendt paa Hunden, da det har en Del at be
tyde, hvorledes Hunden ter sig, naar den æder Grøden.

Kortene kom saa frem, og der spilledes „Fem Kort 
sidste Stik en Æbleskive eller en Pebernød“. Det 
blev gerne sent, inden de brød op, og det var en 
Regel, at alle skulde have rent Linned paa Juleaften. 
Julemorgen vaagnede man sent, d. v. s. ikke i bog
stavelig Forstand, for den Mand i Byen, der kom først 
op og fik fodret Heste, fik sine Heste til at trives 
bedst. Dog i Nattens Løb maatte ingen komme ud 
i Stalden, det hed sig, at Klokken tolv rejste alle 
Kreaturerne sig for at hilse Jesusbarnets Fødselstime, 
men naar det skred mod Dag, har sikkert gamle Lars 
Svendsen været oppe og faaet sig en Bygmelsæble- 
skive og muligvis en Snaps til, for ingen maatte gaa 
fastende til Kreaturerne Julemorgen. Sikkert er det, 
at ingen havde paa den Tid bedre Heste end han, 
dette gav sig bedst til Kende ved Hjemkørsler fra 
Helsingørs Torv, hvor Væddekørsler var ret alminde
lige, og ingen kunde følge ham. Om dette har været, 
fordi han var først til at fodre Julemorgen, maa vi 
lade staa hen. Reglen var den, at inden Folkene gik 
ud i Stalden, kom de ind i Stuen og hilste: „God 
Morgen! Glædelig Jul, Helsen og Sundhed og alt, 
hvad som kært er“. De fik saa enten Kaffe med 
Æbleskiver til eller en Snaps Ekstrakt og en Æble
skive. Arbejdet i Staldene var hurtigt besørget, Malk
ningen var ret hurtig, da Køerne i Reglen var For- 
aarskælvere, og Fodringen tog ikke lang Tid, Halm 
er jo en hurtig tillavet Ret. Stalden blev ikke renset
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P. C. SKOVGAARD : 
Tegning af en Trædukke.

før Anden Juledags Morgen. Medens Husmoderen 
tillavede Davren, der bestod af Levninger fra Aftens
maden, sang den øvrige Del af Familien Julesalmer. 
Klipfisken blev opvarmet i Smør paa et Pandejern 

(rund Stegepande med 
Skaft paa) og sattes varmt 
ind paa Bordet, og alle 
spiste deraf i Fællesskab 
til Smørrebrødet (Sigte
brød). Naar der var spist 
— som Regel blev nok 
Panden tom, og et Par 
Snapse gik selvfølgelig 
med for at „holde paa 
Fisken“ —, vankede der 
en Kop Kaffe med Æble
skiver til. Paa Æbleski
verne var der altid strøet 
Puddersukker, eller man 
fik en „Stump Sukker“ 
(et Stykke Kandis) til. 
Det var nu paa Tide at 
tænke paa at faa lavet 
Offersedlerne til og kom

me i Kirke. Lærerne 
i Sognet havde for
inden Jul sørget for at 
faa Offersedlerne ud 
til alle de bosiddende, 

og for at der ikke skulde ske Forveksling, stod Lærerens 
Navn gerne skrevet bag paa hans Seddel. Der ofredes i 
Reglen 3 Mark fra en Gaard til Læreren og ligesaa 
til Præsten. En Parcellist ofrede 2 Mark. Der gik i 
Reglen en i Kirke fra hvert Sted Juledag. Kirken var 
kold, og Folk maatte da indrette sig derefter. I Kir-

2
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ken var Alterlys og Lysekrone tændt. Efter Prædiken 
foregik Ofringen, medens Kirkesangeren i Reglen var 
ene om at synge, og Salmen var gerne en ret lang 
med en slæbende Melodi. Det virkede egentlig komisk 
at se den lange Række Folk bevæge sig op omkring 
Alteret, medens Præsten stod meget andægtigt med An
sigtet mod Alteret, og imellem kunde det ske, at Kirke
sangeren gav et lille Nik, naar en uden for Distriktet 
betænkte ham med en Tremark eller en Rigsdaler.

I Hjemmet — det, vi besøgte Juleaften — læste 
Husmoderen Juleevangeliet højt. Hun lærte ogsaa 
sine Børn at bede Fadervor og et Vers af den den
gang brugte Bibelhistorie samt en lang rimet Bøn af 
„den aandelige bedendes Kjæde“, som begyndte saa- 
ledes: „Nu længes fluks min matte Krop til sin sæd
vanlige Hvile“, samt en anden Bøn, som begyndte 
saaledes: „Jeg vilde gerne tale, om jeg torde (turde), 
vare mine Synder ikke saa store. . . .“

Til Middag fik man Øllegrød. Den fra Aftenen lev
nede Risengrød var blevet opvarmet i kogt 01 med 
Puddersukker i. Juledagene brugtes ellers som nu til 
at aflægge Visitter i. Man levede jo højt paa den 
slagtede Julegris, der dog alligevel skulde række til 
til hele Aarets Forbrug af Flæsk. Anden Juledag var 
der ogsaa god Kirkegang, da var det dog mest Kvin
der og Tjenere. Om Aftenen samledes Ungdommen 
et eller to Steder i Sognet til Bal, dette holdtes i 
Gaardene, som skiftedes til at give Plads i deres 
Øverstestue. Her blev saa opvartet med 01, Kaffe, 
Ekstrakt og ud paa Natten skaaret Smørrebrød. Dette 
var en billig Fornøjelse, men hænde kunde det jo, 
at en eller anden smagte vel meget paa Brændevinen. 
Slagsmaal var desværre ikke saa sjældent. Politi havde 
man ikke Brug for ved saadan et Gilde. Der var gerne 
et Par haandfaste Karle til Stede, som besørgede Uro-



FRA JUL TIL HELLIGTREKONGER 19

stifterne ud af Døren. Om der saa gik en Dør med i 
Løbet, gik ikke saa nøje til. Fra Nabosognet har Ned
skriveren følgende at berette: For 70—80 Aar siden 
samledes Ungdommen ret ofte hos Husmand Anders 
Andersen, Fjellingstrup Huse, han var tillige Musiker. 
Han gav frit Lokale og var endda saa flot, at han 
lagde Bræddegulv i Øverstestuen. I den Tid var det 
meget sjældent at træffe andet end Lergulv overalt i 
Stuerne, Stenbro i Steset (Køkkenet) og Bryghuset. 
Hver Karl g->v 8 Skilling, Pigerne kom frit med. Dette 
var hele Udgiften for en Nats Dans. Vilde de nyde 
noget, var der godt Vand i Brønden. Der blev købt 
nogle faa Potter Brændevin, som de, der spillede Kort, 
drak. Skulde det være rigtig flot, gav Karlene hver en 
Mark og blev da beværtede med Kaffe. Dette er med
delt mig af afd. Jørg. Hansen, Str. Esbønderup.

Af Vejret i Julen sluttede man sig til, hvorledes Vej
ret vilde blive i det nye Aar. Hver af Julens 12 Dage 
svarede til Aarets 12 Maaneder. Nytaarsdag svarer 
saaledes til August, og den Maaned var det jo sær
lig, man tænkte paa. Disse kaldtes for Julemærker, 
og deraf har vi Talemaaden: „Hvis ikke alle Jule
mærker slaar fejl“.

Nytaarsaften foregik i det væsentlige som Juleaften, 
saavel med Kreaturernes Fodring som med andet. 
Fuglene fik ogsaa deres Frø (Frarensning fra Loen), 
men derimod blev der ikke foretaget noget for at fore
bygge „Forheksning“. Festmaaltidet fandt Sted som 
berettet Juleaften. Naar Maden var spist, sagde man 
„Tak for Mad“ ved at give hinanden Haanden som 
alt nævnt. Der blev saa sunget Salmen „Til Ende 
Aaret haster", og snart ses Karlene at slippe ud for 
at skyde Nytaar ind. De samledes tit og ofte i store 
Skarer og fulgtes ad. De, som ikke havde Gevær, 
maatte nøjes med Pistol eller tage til Takke med en
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„Rumlepotte“, en Kobberpotte paa tre Ben og et Skaft 
paa, ombundet med en Svineblære med et Tagrør i, 
de var ganske udmærkede og formaaede at lave et 
syndigt Spektakel, naar Udøveren anbragte sig uden 
for et Vindue. Der blev lavet en Masse kaade Streger, 
der dog i Reglen gik godt af, dog kendes ogsaa Til
fælde, hvor det er endt i Forskrækkelse, f. Eks. at en 
Mand for ud med en Kniv og stak en af Deltagerne 
i Maven, saa han laa syg i lang Tid. Skydningen var 
heller ikke altid helt ufarlig. Der blev ingen Varsler 
taget Nytaarsaften.

Nytaarsdag ønskede man hinanden „Glædeligt Nyt- 
aar“. Der blev givet Kaffe som Julemorgen, og Stal
den blev renset om Morgenen. Davren var ogsaa som 
nævnt, ligeledes Middagen. Der var ogsaa god Kirke
gang Nytaarsdag, dog vist mest for at høre Præsten 
efter Prædiken give Meddelelse om Fødsler (her nævn
tes ofte uægte særskilt, men det skal tilføjes, der var 
ikke mange i den Tid), døde, gifte og konfirmerede. 
Om Aftenen var der ofte Nytaarsbal. Folk dansede 
meget.

Helligtrekongersaften blev ogsaa helligholdt med de 
omtalte Gilderetter, og den Aften var Afslutningen 
paa Helligdagene. Til Helligtrekongersaften brugte man 
at synge den gamle Folkesang „De hellig tre Konger 
saa hjertensglad". Ungdommen benyttede Aftenen til 
at gaa rundt i Gaardene udklædt som de hellige tre 
Konger, de var tit udstyrede paa den gyseligste Maade 
for ar gøre sig ukendelige. De opvartedes gerne med 
Æbleskiver. I Reglen var der bagt en ny Forsyning 
til denne Aften, de fra Julen var alt for tørre, dersom 
de ikke var spist op, for der var den Regel, at enhver 
fremmed, som kom i Julen — her tager vi alle tolv 
Dage med —, ønskede „Glædelig Jul“ og efter Nytaar 
„Glædeligt Nytaar“ i den lange Form med „Helsen
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og Sundhed og alt, hvad som kært er“, og blev da 
beværtet med Æbleskiver og en Snaps Brændevin eller 
Ekstrakt, alt som det var Mænd, Kvinder eller Børn. 
Dersom nogen glemte at ønske glædelig Jul, vankede 
der af Mangleholtet.

Der var forøvrigt adskillige, som dengang lavede 
sig en Indtægtskilde ved at lade Børnene gaa rundt 
og synge for Dørene, de sang saa en Helligtrekon- 
gersvise, som i meget lignede den kendte Salme, men 
er en Del anderledes i Slutningen. Børnene havde 
Skillinger i en Blikdaase eller lignende, og i det ene 
Vers er der nogle Hentydninger, som passer paa Daasen. 
Disse Børn kunde gaa rundt i Sognene flere Dage 
efter Helligtrekonger.

Med Helligtrekonger var Julen forbi, Arbejde i Lo 
og Lade tog sin Begyndelse, og Rokkene kom frem, 
der maatte jo ikke spindes i Julen. Alt faldt igen i 
Lave. Der var en lang Tid til Fastelavn. Vi standser 
lige et Øjeblik ved „Køndermøsse“ (Kyndelmisse). 
Der siges om denne Dag: „Køndermøsse Knude hol
der ude med tre hvide Stude“, d. v. s., at det ved den 
anden Februar gerne er Sne og Bygevejr i 3 Dage. 
Paa den Dag tages Varsel, om Foderet blev drøjt eller 
udrøjt for Resten af Vinteren. En Visk Hø blev lagt 
ud i Gaarden. Laa den stille, blev Foderet drøjt. Fløj 
den, blev det udrøjt. Det var forøvrigt ogsaa at mærke, 
at ved Kyndelmisse skulde det halve Foder og de halve 
Tørv være tilbage.

Foruden ovenstaaende fyldige Skildring fra et af de 
nordligste Sogne i Amtet gengiver jeg i det følgende 
i noget sammentrængt Form nogle andre Skildringer, 
dels for at faa Beretninger med fra forskellige Egne 
af Nordsjælland og dels for at faa Skildringer fra for
skellige Synspunkter. Tømrermester H. P. Hansen, Lille
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Kregome, har sendt mig følgende Skildring, som han 
har fra sin Moder, der er født i Kregome 1833.

Juleaften fik Kreaturerne først et rigeligt Foder, saa 
slog Husbonden Kors for hver af dem og sagde: I 
Jesu Navn. Hvor der var Lænkehund, blev den slup
pet løs og taget med ind i Stuen. Saa vaskede man 
sig, tog Søndagstøjet paa og satte sig højtidelig ind 
i Stuen og ventede, til Maden kom paa Bordet. Naar 
saa Juleaftensnadveren, som bestod af Risengrød, Flæ
skesteg og Æbleskiver, var rettet an, blev der bedt 
Bordbøn, hvad der kun blev paa Højtidsafterne. Bøn
nen lød saaledes:

I Jesu Navn gaar vi til Bords 
At spise, drikke paa dit Ord. 
Dig Gud til Ære, os til Gavn, 
Saa faar vi Mad i Jesu Navn.

Saa begyndte man at spise; det gjaldt om, hvem 
der kunde holde længst ud, thi den, der lagde Skeen 
først, skulde dø først. Det gjaldt ogsaa om at passe 
paa Lysene, at de ikke brændte ud eller slukkedes i 
Utide, thi da skulde ogsaa en dø inden næste Jul.

Naar de saa var færdig med at spise, blev der læst 
fra Bordet, det lød saaledes:

I Jesu Navn saa har vi har ædt, 
Af 01 og Mad saa er vi mæt; 
Dig til Ære, os til Gavn, 
Saa fik vi Mad i Jesu Navn.

Naar saa Maden var taget af Bordet, og man havde 
beværtet Hunden og Katten, kom Salmebøgerne frem, 
og man sang Julesalmer. Derefter spillede man Kort 
om Æbleskiver, Pærer, Æbler eller Nødder, som man 
havde gemt fra om Efteraaiet.

Det første, man skulde Julemorgen, naar man fik 
Tøjet paa, var at gaa en Tur udenfor for at faa Lej-
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lighed til at komme ind ad Døren og ønske „Glæde
lig Jul, Helsen og Sundhed og alt godt“, og ve den, 
som glemte det, han fik Balderune, det vil sige, de 
trillede Manglestokken op og ned ad Ryggen paa ham. 
Kom der fremmede op ad Dagen, som glemte det, 
fik de samme Omgang, men den, som gjorde sin Pligt, 
fik en Snaps og en Æbleskive. Kreaturerne skulde 
ogsaa vide, at det var Jul. De fik hver et Stykke Rug
brød dyppet i Brændevin med Sild og Salt til. Til Davre 
Julemorgen skulde den Pølse, der var lavet af Grisens 
Mave, spises. I Julen maatte der ikke sys, da man 
saa fik buldne Fingre. Rokkehjulet maatte heller ikke 
gaa rundt. Man maatte ikke nævne Rotter og Mus, 
da man saa fik for mange af dem; de blev kaldt de 
store og de smaa.

Juledagene gik med at spise, drikke og spille Kort. 
Mændene spillede Fattigmands Firkort, Konerne 16 
Streger om en Skilling.

Nytaarsaften forløb med Hensyn til Maden noget 
lignende som Juleaften, naar undtages, at man fik 
Boghvedegrød i Stedet for Risengrød, da Risengry
nene var saa dyre. Naar man saa havde sunget Sal
men „Til Ende Aaret haster“, begav man sig ud for 
at skyde det gamle Aar ud. Mændene havde jo gerne 
et gammelt Gevær, der kunde være en god Haand- 
fuld Krudt i, og naar der saa kom en Stump af en 
gammel Skindpels til Forladning, kunde det give et 
ordentligt Knald. Saa gik man hen og skød for Na
boen, og naar man havde skudt ude i hans Gaard, 
skulde det jo se ud, som man skyndte sig at komme 
væk, men i Virkeligheden ventede man paa at blive 
fanget og komme ind i Stuen, hvilket ogsaa altid 
skete. Efter at man havde hilst paa Folkene i Huset, 
blev man beværtet med Brændevin og Æbleskiver, 
saa ladede man sin Kanon igen, og Husets mandlige
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Medlemmer fulgte med med deres Bøsser hen til næste 
Nabo, og saaledes fortsatte man, saa Selskabet kunde 
til sidst blive paa en Snes Stykker, og saa havde man 
jo gerne faaet saa mange Snapse, at man ikke var 
helt sikker paa Benene, og saa var det ikke altid lige 
behageligt at faa saadan et Selskab ind. Nogle faldt paa 
Hovedet ind ad Døren og tabte Bøsserne hen ad Gul
vet, men var der et Sted, man ikke vilde have dem 
ind, blev der lavet mange Spektakler. Et Sted var Fol
kene gaaet i Seng, men de skulde alligevel have sig 
en Omgang. Konen stod op og skældte de ubudne 
Gæster ud, men det blev hun snart færdig med. Der 
stod en stor Rørstak ude i Gaarden, den blev i en 
Fart flyttet hen til Vinduerne, saa der blev ikke lyst 
i Stuen den Morgen. Et andet Sted havde man lagt 
en Tangsæk over Skorstenen. Manden i Huset, som 
gerne vilde gøre Konen en Glæde Nytaarsmorgen, 
stod op for at tænde op i Kakkelovnen, men straks 
blev bele Huset fuld af Røg. Han gav sig da i Lag 
med at rense Kakkelovnen og fyrede op igen, men 
med samme Resultat. Han tabte dog ikke Modet, 
men gentog Forsøget to Gange til, men saa blev 
Røgen saa slem, at han maatte løbe udenfor for at 
trække Vejret; saa kom Naboen og viste ham, hvad 
der sad i Skorstenen. Piger og Drenge morede sig 
Nytaarsaften med at kaste alle de i Aarets Løb itu- 
slaaede Potter paa Naboernes Døre.

Nytaarsmorgen skulde de samme Ceremonier gen
tages som Julemorgen med at ønske glædeligt Nytaar. 
Dog var Mand og Kone oppe inden nogen anden 
den Morgen. For at blive fri for Sladder i det nye 
Aar tog de en Hosesok for hver af Familiens Med
lemmer, puttede en Sten i hver og lagde dem paa 
Bankeskamlen og gav dem hver tre forsvarlige Slag 
med Banketærskelen, hvorefter de kastede dem over
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Huslængen. Man affyrede ogsaa et Skud Nytaars 
morgen for at skyde det nye Aar ind.-------

P. C. SKOVGAARD: FAARE-LARS 
Farvelagt Tegning fra Kunstnerens Barndom.

Fra Frederikssundsegnen har jeg en Skildring, der 
skyldes Husejer Hans Peter Hansen, Oppesundby, 
idet han fortæller, hvorledes Julen formede sig i 
•Oppesundby for 60—70 Aar siden. Han tjente som 
Hyrdedreng hos Qaardejer Johan Hansen og blev 
hvert Aar indbudt til at helligholde Julen dær. Dagen 
før Juleaften blev Julerenten delt ud til de Mænd og 
Koner, der havde høstet paa Gaarden; de fik et 
hjemmebagt Sigtebrød, der vejede 12—16 Pund, og
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et Stykke Sul til 6—8 Pund. Koner, der havde Be
kendtskab med Gaarden, kom og fik en Krukke Mælk 
til Risengrøden. Klokkeren fik fra hver Gaard et halvt 
Svinehoved, et Sigtebrød og en Krukke Mælk eller 
en Kande 01. Han og hans Kone gik selv omkring 
og hentede deres Julerente. Det var jo lidt meget 
Brød og Mælk at faa paa een Gang, saa noget hen
tede han senere, og han fik da et Rugbrød i Stedet 
for et Sigtebrød.

Om selve Juleaften fortæller Hans Peter Hansen 
følgende:

Manden sad for Bordenden, paa en lang Bænk ved 
Vinduerne ud til Gaarden sad først Forkarlen, der
efter Andenkarlen, saa Husmanden og nederst paa 
Bænken jeg. Ved den udvendige Side af Bordet stod 
Pigerne, de stod op og spiste, det gjorde de ogsaa 
til Hverdag. Til hver Person var der sat en Tallerken 
med to-tre Stykker afskaaret Flæskesylte og et Stykke 
Medisterpølse og dertil hjemmelavet Sennop. Der var 
altid mere Sul, end vi kunde spise, vi maatte ikke 
spise op Juleaften. Naar vi var færdig med Sule
maden, kom der et Par store Fade Risengrød ind 
paa Bordet. Paa Grøden var drysset Sukker og Kanel,, 
og saa var der et stort Smørhul i Midten. Naar vi 
var færdige med at spise, kom vor Mor med Salme
bogen, og saa blev der sunget et Par Julesalmer. 
Den første var „Saa freistes vi fra Synd og Død“,, 
den anden „Jesus, vor Forsoner, som kom fra 
Jorderig“. Derefter rejste vi os fra Bordet, tog Mand 
og Kone i Haanden og sagde Tak for Mad. Derefter 
gik Karlene ud og gav Hestene et Foder. Naar vi 
kom ind, kom Manden med Kortene. Paa Bordet 
havde vor Mor lagt otte Æbleskiver til hver Person, 
dem lagde vi hen i Vinduet til siden. Husmanden 
tog sine i Lommen, naar han gik hjem. Vi andre
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gemte vore, til vi gik hjem en af Juledagene, saa 
delte vi dem ud hjemme til de mindre Søskende, 
hvilket de var meget glade for. Mandfolkene spillede 
16 Streger om en Skilling, Pigerne og jeg spillede 
Sorteper, Gris og Skrupsulten, og saa lagde vi Kort 
op og skulde se, hvem Pigerne skulde giftes med.

Før vi gik i Seng, fik vi Kvældsnadver: Smørrebrød 
og Snaps. Julemorgen, naar vi kom op, gik vi ind i 
Stuen og sagde: Glædelig Jul, Helsen og Sundhed,, 
alt hvad som kært er. Saa fik vi Ostebrød og en 
Snaps, vi maatte ikke gaa fastende i Stalden. Jule
morgen kom saa Manden med et Fad med Salt i, 
og saa gik vi ned i Stalden, hvor de tog lidt Salt i 
en Klud og gned Køerne paa Tænderne, det skulde 
styrkne dem.

Til Middag fik vi Suppe kogt paa Svineryg, Manden 
og en af Karlene gik i Kirke og ofrede, 2. Juledag 
gik Konen og en af Pigerne i Kirke, Alle fremmede, 
som kom i Huset, skulde nyde noget, det hed, de 
maatte ikke bære Julen af Døren. Nytaarsaften og 
Helligtrekongersaften fik vi Flæskesylte, Risengrød 
og Æbleskiver. Dagen efter Helligtrekongersdag kom 
Knud og drev Julen ud.-------

Det har aabenbart været ret almindeligt, at Hyrde
drenge blev indbudt til at fejre Juleaften paa den 
Gaard, hvor de havde tjent om Sommeren. Niels 
Jensen, Alderdomshjemmet, Fredensborg, fortæller fra 
sin Barndom i Strø, hvorledes han fejrede Julen i 
Aaret 1865.

Jeg blev gerne bedt ud, hvor jeg havde tjent om 
Sommeren, og skulde spise Juleaftensnadver, saa 
kom jeg gerne ved godt Middagstid. Saa drak vi 
Kaffe, og de store Mandfolk gik ud og satte Avls
redskaber og lignende paa Plads, min Bestilling var 
at muge Hønsehus. Naar saa Klokken var halvfire
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eller dær omkring, var det Skik, at de store Mandfolk 
gik ind hos „vor Mor". Der stod et Tallerken varme 
Æbleskiver og Glas og Karaffel med Brændevin, og 
saa begyndte Julen. Jeg fik gerne et Glas hjemme
lavet Mjød, for dengang havde næsten enhver Mand 
Bier. Naar saa det var overstaaet, gik vi ned i Ko
stalden, saa slap vi nogle Køer ud i Gaarden, mens 
vi gjorde rent i hver Baas, og saa naar de skulde 
ind, tog Manden sin Lommekniv og skrev et Kors 
paa Tærskelen, og saa lagde han Kniven, saa hvert 
Hold Køer, der kom ind, gik over den. Naar vi var 
færdig med at rense alle Vegne, fik Kreturet, saavel 
stort som smaat, et ekstra godt Foder, og saa gik 
vi hen og vaskede os pænt, hvorefter vi gik ind til 
„vor Mor“. Det bemærkes, at vi sagde alle Tider 
„vor Mor“ og „vor Far“, det var Skikken dengang 
mellem Tjener og Husbond; der var heller ingen 
Stolthed paa Færde. Naar vi saa kom ind, sagde vi 
alle glædelig Jul, og naar vi kom til Bordet, sagde 
Manden alle Tider: Saa i Jesu Navn. Saa tog hver 
Mand fat. Vi fik Sylte og Rødbeder og forskellig 
Paalæg samt Isterpølse og koldt Ribben. Naar vi var 
færdig med Midaften, som vi kaldte det dengang, 
saa fik vi Risengrød og god Mælk til, og naar vi 
var færdig med alt det, saa sagde vi først Husbond 
og Madmoder Tak for Mad, og saa tog vi hinanden 
i Haanden og sagde Tak for Mad og glædelig Jul. 
Og saa sang vi gerne „Glade Jul“ eller „Julen har 
bragt velsignet Bud“.-------

Niels P. Olsen, Thorup Mølle, fortæller om Julen 
i sit Hjem i Valby Sogn for ca. 40 Aar siden bl. a. 
følgende. Vi Børn af Husmandsforældre glædede os 
altid til, naar Julen nærmede sig, saa vidste vi, der 
vankede god Mad, hvad ellers ikke altid var Tilfældet. 
En Gris havde vi gerne, som blev slagtet en Uge før
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den store Højtid. Det var altid en Søndag, og det var 
en Festdag. En ældre Mand, som vi var i Familie 
med, besørgede Slagtningen. Dagen efter lavede Mo
der Pølser, og saa skulde der bæres Pølser til de 
Familier, vi kom sammen med, og der var noget for 
os Drenge, for saa vankede der gerne en Tiøre for 
saadan et Besøg. Naar Qrisen var slagtet, skulde der 
bages. Vi fik sigtet en halv Tønde Rug paa Møllen, 
Lille Juleaften bagte Moder Æbleskiver. Rengøringen 
var for vort Hjems Vedkommende ret overflødig, da 
vi kun havde een stor Stue med stampet Lergulv og 
kun lidt Bohave. Juleaftensmaden var Risengrød og 
Klipfisk, dog fik vi Klipfisken først og dertil kogt Sen- 
nop og store Sigtebrødsmader. Naar jeg nu tænker 
tilbage paa den Tid, synes jeg, at jeg aldrig har haft 
saadan en Appetit eller haft det saa godt og hygge
ligt som dengang. Naar vi var færdige med at spise,, 
sagde vi altid Tak for Mad ved at give hverandre 
Haanden, det syntes jeg var saa højtideligt, og den 
Skik bruger vi i vort Hjem endnu.

En Juleremse, som Niels P. Olsen husker fra sin 
Barndom, er;

Glædelig Jul, Helsinge Sul,
Hemmelstrup Grød, Slettelt tørre Ostebrød.

En Skildring af Jul og Nytaar har jeg modtaget 
fra Oaardejer, Møller S. Sørensen, Dauglykke, der 
fortæller om Julen i sine Forældres Hjem dær i Byen 
for et halvt Hundrede Aar siden. En Dag før Jul fik 
vi Børn udleveret Offersedler i Skolen, det var en 
Begivenhed, vi gik saa om med dem til de Hjem, 
hvor de ingen Børn havde, og der vankede gerne en 
Æbleskive med lidt Puddersukker paa. Børnene her 
paa Egnen havde ikke den Længsel efter Julen som 
nu. Der var ikke noget, som hed Julegaver, det, vi.
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næsten glædede os mest til, var Udsigten til de mange 
Sigtemader. Til andre Tider af Aaret blev der bagt 
baade Rugbrød og Sigtebrød, men selvfølgelig mest 
Rugbrød. Det var det mærkelige ved det hjemmebagte 
Rugbrød, at det kunde holde sig friskt og blødt i flere 
Uger, end det nuværende kan holde sig i Dage. Til 
Julen blev der udelukkende bagt Sigtebrød, vi bagte 
to Tønder. Det gav Uro i Huset, først skulde der læg
ges Dejg, og om Morgenen Klokken 4 var alle Mand 
paa Benene. Fader fyrede i Bageroven, jeg kan huske, 
at om Aftenen før maatte jeg krybe ind og sætte Baal, 
som de sagde, det var at stable nogle lange, tynde 
Brændestykker op i en Firkant med nogle Spaaner 
under, som der saa lige kunde tændes Ild i. Senere 
blev der fyret udelukkende med Kvas, til Ovnen var 
varm nok. Min Moder, en gammel Huskone, som vi 
havde, og Pigerne gik nu i Lag med Dejgen; der blev 
udelukkende brugt Mælk til den; naar den halve Por
tion var slaaet op og havde staaet og rasket nok, 
kom den i Ovnen, og mens disse Brød blev bagt, 
blev de næste gjort i Stand. Ovnen skulde jo ogsaa 
have en lille Opvarmning, inden Brødene kom ind. 
Dagen før Juleaften blev vi Drenge sendt ud til de 
Husfolk, der boede i Nærheden, eller som havde hjul
pet os i Høsten, med en Sigtekage til hver, og det 
var jo noget for os, for der vankede gerne en Toøre 
eller en sød Snaps af den Kirsebærvin, som Folk i den 
Tid fik i Julerente af Købmanden. Mange af de i Daug- 
lykke boende Husmænd fik paa den Maade ikke saa 
faaJulekager, hvorved de blev sat i Stand til ogsaa en 
Gang om Aaret at smage Sigtebrød, hvad de ellers 
næsten aldrig fik. Mange havde en Del Børn, og Dag
lønnene var smaa, skønt Arbejdstiden var lang, om
trent 2 Gange 8 Timer. — Juleaften var det ufravige
lig Skik i mit Hjem, at vi fik kogt Torsk og Risengrød,
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til Torsken fik vi smeltet Fedt med brunede Charlot- 
løg i. — Naar der var sunget et Par Salmer, fik vi 
senere paa Aftenen Kaffe med Æbleskiver til.

Til Nytaarsaften var det igen Torsk og Risengrød. 
Den Aften var der jo en Del Skydning. I Dauglykke 
var det nu ikke saa galt, men ellers var det en slem 
Uskik. Store Drenge gik sammen med voksne Karle 
fra Sted til Sted, de drak Snapse hvert Sted og gik 
og ladede Geværerne med Krudt, samtidig med, at 
de havde en lille Brænnert paa. Mærkeligt nok, at der 
ikke skete flere Ulykker, end der gjorde. Nytaarsdag 
gentog det samme sig, til Tider, til nogen af dem blev 
liggende i en Kostald og sov Rusen ud. Der kunde 
til Tider være store Flokke, og der skulde jo ikke saa 
faa Snapse og Æbleskiver til. Vi havde en gammel 
Husmand, som engang fortalte mig, at en Nytaars
dag kom Karlene fra Nybo, Toelt og Søholm ind til 
Per Jørgens i Langerød (nuværende Branddirektør 
Jens Hansens Gaard) og skød Nytaar ind, de var 40 
i Tallet. Da de var færdige med at skyde, kom sam
tidig alle Karlene fra Langerød og Danstrup derind, 
og de var mindst lige saa mange. Det var en god 
Flok at faa i Besøg.

I min tidligste Barndom kom der altid til Hellig
trekonger en gammel Mand med to Drenge med me
get høje og spidse Papirhatte paa Hovedet og sang. 
Hvor Manden var fra, ved jeg ikke, men han var kom
men i mange Aar før min Tid.-------

Fra Halvfjerdserne og Firserne har jeg en Skildring 
af Gaardejer Lars Nielsen i Valby, der havde sit Barn
domshjem i Laugø.

En Begivenhed i min Barndom var de fire Hellig
aftener, Mortensaften, Jule-, Nytaars- og Helligtre
kongersaften. Mortensaften kom som en Budbringer 
om, at Aaret nu stundede mod sin glansfulde Afslut-
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ning med de mange og gode Helligaftener og -dage. 
Det daglige Liv i min Fødegaard var, hvad Levefod 
angik, yderst nøjsomt og enkelt, og derfor var der 
Højtid i Luften hele Dagen, naar vi vidste, at Aftenen 
vilde bringe noget ekstra. Der blev dækket i den fine 
Stue, hvor ingen kom til daglig, uden naar der var 
fremmede. Min Fader og vi Børn pyntede os og satte 
os ind ved Bordet, saa kom Karlene, ogsaa i Søn
dagstøjet, ind og hilst god Aften. Gildesmaden var 
disse fire Aftener Smørrebrød, Snaps og Øl, Risen
grød og sidst Klipfisk med hjemmelavet graa Sennop. 
Med Undtagelse af Juleaften spilledes der Kort. — 
„Fattigmands Firkort“. Ud paa Aftenen serveredes der 
Æbleskiver, hvortil Fader og Karlene drak Snaps og 
01. At Moder, Pigerne og vi Børn som Erstatning 
ikke fik en Taar Kaffe, viser, hvor smaat det blev 
taget med Nydelsesmidlerne dengang.

Af de fire „Aftener“ var Juleaften selvfølgelig den, 
der lovede mest, og som særlig blev ventet.

Juleaften i min Barndom fejredes vistnok ingen Steder 
paa Egnens Bøndergaarde med Juletræ og Gaver som 
i Nutiden. Den enkle og beskedne Form, som mine 
Forældre fredede om, var sikkert i et og alt en Over
levering fra deres Barndom i Fyrrerne og Halvtreds
erne.

De tre Højtider Jul, Paaske og Pinse havde hver 
sit Præg. Set udelukkende fra et materielt Standpunkt 
— og de haandgribelige Goder spillede jo Hovedrol
len i de Aar —, bar Julen Prisen. Der blev købt mere 
ind hos Købmanden og af Ting, vi ellers aldrig saa 
hjemme.

Og saa Brødet — vi fik aldrig Sigtebrød dengang 
uden hver Højtid og til Gilder. Et Par Dage før Jul 
kørte Fader til Bageren og hentede indtil 10—12 varme 
Sigtebrød. Det var med Andagt, vi løftede Dækket
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fra denne Rigdom og bar den i Kælderen. Hjemme- 
bagningen bestod af Æbleskiver og Klejner. De før
ste bagtes til Lille Juleaften og i [saa stor Mængde, 

P. C. SKOVGAARD: STORE-HANS 
Farvelagt Tegning fra Kunstnerens Barndom.

at de kunde holde ud til Nytaar, da der bagtes en ny 
Forsyning. Ja, Moders Æbleskiver vandt ikke deres 
store Anseelse ved eget Indhold, men i Kraft af de spi
sendes gode Vilje og lidet overanstrengte Smag. En 
otte, ti Dage gammel Æbleskive vilde næppe nu gaa 
af som varmt Brød — dengang gjorde de det. — Vi 
fik med Undtagelse af Søsterkage, som kun bagtes,

3
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naar der ventedes fremmede, aldrig hjemmebagte Kager 
uden til Jul.

Julerenten fra Købmanden spillede ogsaa en Rolle. 
I dens Omfang og Værdi skimtedes Faders Betydning 
som god eller mindre god Kunde. Hans Andel i Jule
renten var i Reglen en Flaske Vin, en Flaske Cog- 
nak, et Pund Chokolade og et Spil Kort. Der blev 
gisnet om, hvad den og den rige Gaardmand fik hos 
sin Købmand, og noget helt eventyrligt kunde blive 
baade fortalt og troet.

Fader gav selv Julerente til Karl, Dreng og Pige — 
et Sigtebrød til hver, dem tog de med hjem til For
ældrene en af Juledagene. Det var et almindeligt Syn 
paa Vejene at møde unge Mennesker med deres Brød 
under Armen paa Vej mod Hjemmet.

Juleaften foregik iøvrigt paa følgende Maade. Om
kring ved Klokken tre mødte Far og Karlene inde i 
Køkkenet, spiste Æbleskiver, klinkede og drak en Snaps 
med hinanden, og saa gik de til Staldtjeneste. Heste-, 
Ko- og Svinestalden fik en grundigere Rensning end 
sædvanlig, og Køerne fik et ekstra Foder Hø. Jeg min
des endnu, hvor velbehagelig Køerne tog mod dette 
Foder, og jeg fik et Indtryk af, ligesom ogsaa de fat
tede Stundens Højtid. Naar vi var færdige ude, gik 
vi ind, og nu bød Fader, Moder og vi glædelig Jul, og 
dermed var Højtiden inde. Vi Børn og Fader gik som 
oftest i Kirke Juleaften, og saa ventede den øvrige 
Husstand med Maden, til vi kom hjem. Engang fik 
denne Henstand uheldige Følger. Husmanden og Kar
lene fik sig noget Smørrebrød og Ost, og for at stive 
sig yderligere af drak de nogle Snapse til, men det blev til 
saa mange, at de var kendeligt berusede, da vi alle sam
ledes om Julebordet. — Jule- og Nytaarsaften sagde 
vi alle vore Forældre og Husbondsfolk „Tak for Mad“ 
ved at give dem Haanden. Saa sjældent var det, at
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Takken fik dette Udtryk, at det for os smaa og vist
nok ogsaa for Pige og Karle var et helt højtideligt Øje
blik. Min gamle Bedstemoder, som altid spiste i sin 
egen Stue, var sammen med os den Aften og var den 
første, der gav Fader — hendes egen Søn — Haan
den til Tak for Mad.

Juledags Morgen fik Køerne en ekstra Davre, be- 
staaende af Rugbrødsterninger blandet med saltet Sild, 
som var skaaret i mindre Stykker. Dette Traktement 
var igen blandet godt med Salt og Brændevin. Det siger 
sig selv, at Køerne ikke nød dette med overdrevent 
Velbehag. En Mand holdt Koen i Hornene, med ven
stre Haand lukkede en anden Mand Koens Gab op, 
og med højre gav han saa Dyret smaa Haandfulde 
af Beholdningen. Koen pustede, rakte Tunge og spyt
tede, men maatte i Reglen beholde de skarpe Sager. 
Denne „Bespisning“ skulde vist navnlig modvirke, at 
Tænderne gik løse, et Tilfælde, der var almindeligt, 
hvor Foderet var meget ensidigt.

I Julen blev alle fremmede, der kom i Gaarde, be
værtede, ogsaa Tiggere, hvoraf der dengang var mange, 
thi „Julen maatte ikke bæres ud“.

Nytaarsaften havde et eget Præg paa Grund af Nyt- 
aarsskydningen. Portene var stængede, „men de kom
mer nok ind alligevel“, sagde Fader, og det gjorde 
de, for som bedst vi sad, bragede Skuddene under 
Vinduerne, Børnene for ud for at fange Skytten, hvad 
altid lykkedes, maaske fordi Æbleskiver og Skænk 
ventede ham, naar han i Triumf blev ført ind i Stuen.

Med Helligtrekongersaften sluttede Julen, og den 
graa Virkelighed med Skolegang og ene Rugbrød be
gyndte. Ved Helligtrekongerstid mødte de fattige 
Drenge op i Hold paa to og tre, udklædte med 
broget Papirflitter, og istemte Helligtrekongersvisen,
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en Salme, der var omlavet til Øjemedet, idet den 
endte :

Saa ofred de alle det rødeste Guld, 
og vi vilde have vor Bøsse saa fuld.

Saa raslede en af dem med en Blikdaase og fik 
sin To- eller Femøre.-----------

Til yderligere Oplysning om Juleskikkene skal jeg 
gengive en Del spredte Træk. En Mand, der er født 
i Blidstrup, fortæller, at de Kl. 4—5 fik nykogte Sule
varer lige op af Gryden og dertil Sigtebrød, Rødbeder 
og to, tre Snapse. Kl. 8 fik de Klipfisk og Risengrød. 
— Ølkanden blev tappet fuld Juleaften, den og et Fad 
Æbleskiver stod paa Bordet til Julemorgen. Julemorgen 
og Nytaarsmorgen maatte ingen gaa ud uden først 
at have spist en Æbleskive og faaet en Drik 01. — 
Julemorgen skulde Køerne have Salt, Sild og Tjære. 
De gned Køernes Tænder med Salt og dyppede saa 
en Spegesild i Tjære og gav dem. Saltet var for, at 
Tænderne skulde sidde mere fast. —

At der skulde staa Mad paa Bordet Julenat, har jeg 
faaet bekræftet fra flere Steder. Fra Skibstrup ved Horn
bæk stammer følgende Beretning. Fra Jul til Hellig
trekonger maatte Brødet ikke tages af Bordet. Der laa 
et Brød indsvøbt i en hvid Dug; der blev ikke skaa- 
ret af det, og naar Bordet skulde vaskes, passede man 
paa ikke at tage Brødet bort, men flytte det med Dugen 
svøbt om fra den ene Bordende til den anden. (D. F. S.) 

Hvorfor disse Skikke med Mad paa Bordet om Nat
ten i Julen? Var det til Nissen (Side 16), ventede 
man Besøg af de henfarnes Aander eller hvad? Fra 
Bakkebjerg fortæller en Mand, at der ved Maåltidet 
Juleaften var dækket til en for meget. Ogsaa dette 
Træk kunde tyde paa et usynligt Besøg. (D. F. S.)

At man i Julen følte sig omgivet af usynlige Mag
ter, er der Vidnesbyrd nok om i det foregaaende.
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Korsets Tegn i Sædbunker saavel som i Smør
huller og Staalet baade her og dær var Beskærmelser 
over for de onde Magter. Grøden til Nissen, som blev 
anbragt forskellige Steder, et Sted i et Rum over Ba
gerovnen, var et Offer til de, man kan vel sige, lidt 
usikre Magter, Nissen kunde jo være baade god og 
ond. At sætte Grød ud til Nissen er iøvrigt ikke gaaet 
helt af Brug endnu. (III. Side 162).

Juleaften er der et større Fællesskab mellem Menne
sker og Dyr end ellers. Saa vidt gik det, at Dyrene 
ogsaa skulde smage Menneskenes Mad. Paa en Gaard 
i Mønge fik Køerne hver en Skefuld Grød i Krybben 
Juleaften. Hos Fru K.s Forældre i Bannebjerg fik Hund 
og Kat Risengrød, Klipfisk og Sennop, de skulde have 
lidt af alt. —

Man satte Neg ud til Fuglene, og Aarsagen var 
vel i Almindelighed Trangen til Hjælpsomhed. En 
Fortæller siger, at man satte Neg ud „for at Høsten 
skulde fryde sig“. At han flere Gange bruger dette 
Udtryk stadfæster, at det ikke for ham er en Tilfæl
dighed. (D. F. S.)

I det hele var de gamle Tiders Folk stærkt tradi
tionsbundne. De var det ikke blot paa den Maade, 
at man skulde gøre saadan og saadan, fordi man 
altid havde gjort saaledes i deres Barndom, nej, deres 
Tænkemaade var ofte, for ikke at sige oftest, den, at 
man skulde gøre saadan, for ellers gik det ikke En 
godt. Slægtsskikken var blevet til en religiøs Skik.

En ung Mand fra Gerlev Sogn fortæller, at hans 
Fader fra sin Barndom berettede om, hvordan Man
den paa Gaarden eller i Huset altid skulde tage de 
to første Skefulde af Julerisengrøden, før maatte ingen 
anden begynde. Den første Skefuld var for, at der 
maatte blive en god Høst til næste Aar, den anden 
var for, at der maatte blive gode og store Aks paa
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Straaet. (Her synes at være en Uklarhed, thi de to 
Ønsker gaar jo ud paa det samme.) Nytaarsaften 
skulde Husmoderen tage den første Skefuld af Nyt- 
aarsgrøden, for at der vedblivende maatte herske 
Husfred og Orden i Hjemmet.

Som yderligere Bekræftelse paa ovenstaaende Tankes 
Rigtighed skal jeg anføre en gammel Bondes Skildring 
af Juleskikke, som de „for henved Hundrede Aar siden 
var meget almindelige at anvende blandt Landboere 
i Frederiksborg Amt.“

Julen var den største Højtid i Aarets Løb, til denne 
skulde alt være i Orden og lagt paa rette Plads. 
Forberedelsen til denne Højtid skulde paabegyndes 
om Eftermiddagen før Juledag. Staldene skulde fejes 
og bestrøes med Sand. Køerne og Hestene skulde 
have dobbelt med Æde. Lidt Risengrød skulde der 
sættes ud baade til Lænkehunden og til Nisserne. 
Alt, hvad der gik rundt, skulde fjernes fra Stuerne. 
Rokke og Garnvinder skulde bringes paa Loftet. 
Maden til Nadveren skulde forud indbringes i Spise
stuen, idet at ingen maatte forlade denne under Maal- 
tidet. En Havreneg skulde sættes ud paa en Stang 
til Fuglene. Under Aftensmaaltidet skulde der brænde 
to Lys paa Bordet; af Lysene skulde det ene være 
for Husbonden og det andet for Madmoderen. Af 
Lysenes Nedbrænden skulde det fremgaa, hvem af 
dem der først skulde afgaa ved Døden. Ved Maal- 
tidets Paabegyndelse skulde der læses en Bordbøn 
og synges en Salme. Maden var altid god. Den bestod 
af Ribbensteg, Risengrød, Klipfisk og Æbleskiver. Maal- 
tidet skulde slutte med et højtideligt Godnat og med, 
at samtlige tilstedeværende udtalte Ønsket om en glæde
lig Jul. Julemorgen skulde enhver af Køerne have en 
Haandfuld Salt og enhver af Hestene en Spegesild. 
Hvad Vejr det var de 12 Juledage, skulde opskrives
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med Kridt paa en Bjælke. Deraf skulde man saa kunne 
slutte sig til, hvorledes Vejret vilde blive i Aarets 12Maa- 
neder. Helligtrekongersaften skulde der brænde 3 Lys 
paa Bordet for at afværge Hekseri. Af fremmede, som 
kom i Julen, maatte ingen gaa derfra igen uden at 
blive beværtet og uden at blive ønsket glædelig Jul.

At faa alt dette bragt til Udførelse blev i Alminde
lighed betragtet som en nødvendig Betingelse for, 
at Held og Lykke kunde følge Tilværelsen og Bedrif
ten i det kommende Aar.-------

Med disse betegnende Ord ender den gamle Bondes 
Gengivelse af Julens Grundlove.

Med Hensyn til Overtro, knyttet til Jul, Nytaar og 
Helligtrekonger, kan udover det allerede anførte hen
vises til III, Side 13—18 og 19—20.

I det foregaaende har der flere Gange været en kort
fattet Omtale af forklædte Personer, mest Børn, der 
ved Helligtrekongerstid gik rundt og sang og tiggede. 
Om denne Skik meddeler en Mand, at det i det nord
lige Horns Herred for ca. 100 Aar siden var Skik, at 
der Helligtrekongersaften kom flere Hold „Helligtre
konger“, altsaa tre Personer, med hvide Skjorter over 
Klæderne, og de var gerne sværtede i Ansigtet. Det 
skete ogsaa, at en af Karlene havde Kvindeklæder 
paa. De sang saa Helligtrekongervisen. Af denne er 
forskellige mer eller mindre fuldstændige Former bragt 
for Lyset. Den fyldigste Form gengives her tillige med 
en Beskrivelse af et Helligtrekongersoptog fra 1870.

Tre Drenge klædt i hvid Skjorte med rødt Tørklæde 
(gerne et uldent Halstørklæde) om Livet og med Pa
pirshatte, der var lavet over en stiv, høj Sivhat, gik 
Helligtrekongersdag rundt fra Dør til Dør. De to 
havde smurt Kinder og Øjenbryn sorte, den tredie var 
malet kulsort i hele Ansigtet. Hver af dem bar en 
Ting. Den sorte bar en Økse, hvor baade Blad og
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Skaft var af Træ, den midterste bar Stjernen, der var 
lavet af hvidt Shirting over et Papstativ og var gjort 
fast paa en Pind paa Siden af en Stang, der omtrent 
naaede fra Gulvet til Skulderen. Tidligere var der 
inde i den anbragt et Lys. Den holdtes i stadig Be
vægelse ved, at Fingeren skubbede til den og holdt 
den i Gang. Foran Husdøren stillede de sig paa Rad 
og sang.

1. God Aften, god Aften, baade Mand og Kvinde, 
Husbonden og alt hans Husgesinde.

2. Vi ønsker eder alle lyksaligt Nytaar, 
for alle Ulykker Gud eder bevar.

3. Vi ville for eder en Vise fremkvæde,
som kommer al Verden til Trøst og Glæde.

4. I Betlehems Stad, da Kristus blev født, 
de hellig tre Konger var lystig og glad.

5. De gik ind i Huset med Glæde og Lyst, 
for de havde fundet et Barn til Trøst.

6. De nejed og bukked med stor Attraa, 
for de havde fundet et Barn, der laa.

7. Herodes han spurgte, som han vel og turde: 
„Men hvorfor er dog den ene saa sort?“

Den sorte træder frem og svarer:

8. Saa sort er jeg og velbekendt,
en Herre og Konge af Morians Land.

Han træder igen tilbage, og de synger nu alle:

9. Vi ofrer til ham det rødeste Guld 
for vi skulde være vor Frelser saa huld.

10. Vi ofrer til ham det rødeste Skær 
for vi skulde have vor Frelser saa kær.
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11. Sig dem til Ære og os til Gavn, 
saa synge vi Amen i Jesu Navn.

Bøsserne rækkes rundt, og efter at de har faaet 
■deres Skærv, gaar de bort. Denne Helligtrekongers- 
vise med Beskrivelse er optegnet af Frk. Hortense 
Panum efter Meddelelse af Skipper Niels Olsen, 
Hornbæk. (D. F. S.)



PAASKE
ellem Jul og Paaske kom Fastelavn, hvor man> 
rigtig slog Gækken løs, men derom vil der blive 

fortalt i et senere Afsnit. Vi holder os foreløbig til 
de tre kirkelige Højtider, og af dem var den næste 
Paasken. Herom fortæller Niels Peter Andersen føl
gende i Fortsættelse af sin Skildring Side 9—21 : Til 
Paaske blev der ikke truffet nogen særlige Forbere
delser. Grisen var jo slagtet til Julen, saa dær var 
intet at hente. Kun Paasketiggerne, som i god Tid 
forinden besøgte Gaardene, mindede Beboerne om,, 
at Højtiden stundede til. Tiggerne sagde gerne: „Maa 
jeg be’ om it Paaskeæg i Guds Navn.“ Det fik de i 
Reglen ogsaa, men der var jo en Grænse. Naar man 
ved, at der paa en Gaard holdtes seks Høns og en 
Hane, kunde Beholdningen snart slippe op. De gik 
alligevel ikke tomhændede fra „Gammelmor“, et Stykke 
Mad var de altid sikre paa.
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Skærtorsdag var der en Del, der gik til Alters. 
Præsten holdt kun Altergang paa to Tider af Aaret: 
fra Skærtorsdag til Pinse og saa en kort Tid om 
Efteraaret. Til andre Tider var der ingen Altergang. 
Der var ogsaa knyttet en Del Overtro til Skærtorsdag. 
Heksene red jo til Bloksbjerg Skærtorsdag Nat, hvor
for man omhyggeligt vaagede over Bagerovnstøjet. 
Ovnrage, Gresle og Bagerovnskost blev omhyggeligt 
samlet i Hus om Aftenen, for at Heksene ikke skulde 
bruge disse Ting at ride til Bloksbjerg paa. Skær
torsdag var alle Heksene i Kirke, og ønskede man 
at kende dem, var det muligt, hvis man den forud- 
gaaende St. Hansaften havde lagt nogle Kerner af 
en bestemt Slags Korn i Lommen og gaaet med dem 
siden. (Det kunde dog ogsaa lade sig gøre paa en 
anden Maade, og den er mest kendt her i Nordsjæl
land; men herom senere. Se iøvrigt III, S. 17—18.)

Langfredag var meget stille, enkelte Steder brugte 
de at rise hinanden af Sengene om Morgenen, dette 
kaldtes at give „ Langfredagsskrænne“, men hos vor 
gamle Hjemmelsmand brugtes det ikke.

Tiden fra Palmesøndag og til Paaskedag kaldtes 
dengang som nu den stille Uge, og da stod Rokkene 
stille, men man maa ikke tro, at Kvinderne derfor 
var ledige, de var saa beskæftiget ved Bindehosen. 
Kampen for Tilværelsen var ikke mindre før end nu,, 
men Folk var mere nøjsomme.

Paaskelørdag farvede man Paaskeæg, hvortil man 
brugte Persiko, Brunspaan, Røde Draaber, Løgskaller 
og Mos fra Stengærdet, dette sidste farvede dem 
smukt lysegule. Hos vore gamle brugte man at give 
Æggene alle mulige Kulører, hvad der skete ved at 
lægge Farvestoffet i Smørklatter paa Linnedklude og; 
omvikle hvert Æg dermed. Paa den Maade fik man 
pæne spraglede Æg i alle mulige Farver. Man,
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byttede saa Æg, naar Børnene kom i Besøg. Børnene 
morede sig med „at trente Paaskeæg“, men man 
skulde vogte sig for at slaa noget Æg i Stykker 
Paaskedag, da man saa vilde blive slem til at slaa 
i Stykker i Aarets Løb. Man maatte heller ikke spise 
Æg Paaskedag, idet man da vilde komme til „at slaa 
Skank“, slaa Hul paa Anklerne (man gik jo dengang 
næsten altid med danske Træsko — Træsko af ene 
Træ — med Kramper om.)

Med Hensyn til Maden var der ikke noget særligt 
at bemærke, udover den sædvanlige „Skærtorsdags- 
kaal“, der skulde bestaa af ni Slags Grønt, hvad der 
vistnok sjælden blev fremskaffet.

Første Paaskedag var der stor Kirkegang, det var 
Offerdag, og der mødte da gerne en fra hvert Sted 
i Sognet. Anden Paaskedag var en Glædesdag, da 
var der Paaskebal, og Ungdommen forstod at more 
sig, man var jo godt udhvilet fra Fastelavn. Ballet 
holdtes som sædvanlig hos en Gaardmand, og der 
opvartedes med skaaret Smørrebrød, belagt med Steg, 
Ost osv. Man fik Kaffe med Brød (Sukkerkringler og 
Tvebakker), der blev danset, spillet Kort og drukket 
Brændevin og 01. 1 senere Tider blev der ogsaa 
drukket Ekstrakt, gammel fransk Vin og Kirsebærvin, 
ligesom Rom og Cognak brugtes til Kaffepunche, 
„Knægte“, som de blev kaldt. Toddy drak man og
saa i den nyere Tid.-------

Til denne Skildring kan føjes dette, at Skærtors- 
dagskaalen ofte kun bestod af to Slags, nemlig Hvid- 
kaal og Grønkaal.

Fra Kregome meddeler H. P. Hansen følgende. 
Skærtorsdag Aften gjaldt det om, at Heksene ikke løb 
med noget eller gjorde noget Fortræd. Heksene var 
bange for Staal, hvorfor man satte Staal i alle Døre 
og Vinduer. Om det saa var Møddingen og Rugmar-
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ken, blev der sat Staal i dem. Der var saaledes en 
Mand, der havde lagt sin Økse i Møddingen og siden 
glemt det. Han kunde derfor ikke begribe, hvor Øksen 
var blevet af, og først da han skulde til at køre Gød
ning, kom den for Dagen. De smaa Børn fik Synaale 
i Nathuen for at være beskyttede mod Troldtøjet. — 
I Kregome Sogn var der i min Bedstefaders Ungdom 
tretten Troldhekse. Han havde rigtignok ikke selv set 
dem, men en gammel Mand, som han kendte, håvde 
fortalt ham, at han havde set dem. For at faa dem 
at se skulde man gaa i Kirke Skærtorsdag med et 
nylagt Kyllingeæg i Lommen, som en anden, En selv 
uafvidende, havde anbragt dær. Var man selv vidende 
om, at Ægget var der, havde det ingen Virkning, men 
var alt gaaet rigtigt til, kunde man se Heksene sidde 
i Kirken med Spande og Stripper paa Hovederne. — 
Første Paaskedag maatte man ikke spise Paaskeæg, 
for saa vilde man se Hugorme og Snoge hele Aaret.

At trente Paaskeæg gik i Laugø for sig paa den 
Maade, at Æggene hver for sig blev stillet i en Bunke 
Sand i den ene Ende af Stuen. Fra modsat Ende 
trillede et Barn saa en Tøjbold hen mod Æggene. 
Blev et af dem ramt, saa det faldt om, fik vedkom
mende Ægget til Fortæring paa Stedet eller til at 
gemme. En af mine Meddelere har været med til at 
vinde saa mange Æg, at han kun kunde spise Hviden, 
mens han forærede Blommen til en mindre heldig 
Spiller. — I andre Tilfælde spillede Børnene dog kun 
„for Sjov“, hvad der jo altsaa vil sige, at man gav 
de vundne Æg tilbage igen.

Denne Leg foregik iøvrigt paa en nogen anden 
Maade i Horns Herred, hvorfra jeg har optegnet føl
gende fra Jægersprisegnen. Der var ikke noget sær
ligt ved Paasken udover, at vi skulde have Æg. Vi 
fik dem om Lørdagen, men da maatte man ikke spise- 



dem, for saa vilde man se mange Snoge i Løbet af 
Sommeren. Vi fik 5—6 Æg hver og maatte spise 
dem, hvilken af Dagene vi vilde. Vi trentede Paaskeæg, 
hvad der gik saaledes til, at der paa en Dynge Sand 
stilledes en Tagsten eller et skraat Bræt. Den ene Spiller 
trillede nu et Æg ned ad Brættet; kunde den anden 
ved at trille sit Æg ned ad Brættet ramme det før
ste Æg, havde han vundet det. Var det godt Vejr, 
gik vi ud i Skoven og spillede. — Paaskeæggene 
blev farvet i Løgskaller, idet man først bandt 
grønne Blade eller Vintergække om Æggene. Naar 
de saa var farvet, stod Bladene eller Blomsterne 
tydeligt paa Æggene. Løgskallerne havde Moder sam
let Vinteren igennem. Naar de pillede Løg, gemte de 
Skallerne til det samme Brug.

Hos den gamle Strandfoged i Tisvilde Johan Niel
sen, der med stor Omhu og Kærlighed bevarer gamle 
Sager, har jeg iøvrigt set Paaskeæg, der er gemt helt 
fra 1846. Deres Indhold er da ogsaa blevet saa ind
tørret, at man hører Blommen rulle som en Kugle 
inde i Skallen. Disse Ægs Ydre er meget ejendomme
lig, idet der i deres forskellige Farver med en Kniv
spids er indridset Navnetræk, Aarstal, og Dekorationer 
forestillende Træer og andet. — Disse Æg er at se 
som gamle, højst ejendommelige, smaa Kunstværker.
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VAR Paasken efter den gamle Talemaade „mager“, 
var Pinsen „sulten“, hvilket altsaa betegner, at 

der ikke i den ældre Tid vankede noget i Retning af 
Lækrerier som Sigtebrød og den Slags. Der er der
for heller ikke meget at fortælle om den Højtid. 
Niels Peter Andersen meddeler følgende: Om Pinsen 
er der ikke noget særligt, Folk havde jo ikke den
gang opdaget, at Skoven var grøn, saa de tog en 
Skovtur for Fornøjelsens Skyld. Pinsedag var Offer
dag, og der var derfor mange i Kirken. Anden Pinse
dag var der Pinsegilde i en af Sognets Gaarde, 
somme Tider i to, en i hver Ende af Sognet; det 
skete ofte, at Smidstrupperne holdt deres og Kolds- 
bækkerne deres Bal eller Gilde, og saa gik den øvrige 
Del af Sognets Ungdom det Sted hen, som man an- 
saa for det bedste. Ved Pinsegilderne blev der —
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særlig op imod den nyere Tid, i Halvfjerdserne — 
beværtet med varm Steg, saa det gav Gaardmands- 
konerne en betydelig Ulejlighed at laane Hus til disse 
Ungdommens Fornøjelser. Stegene blev ofte stegt i 
Gaardens Bagerovn eller hos Bager Peder Andersen 
i Haagendrup. Der var gerne tre Musikere ved et 
Pinsegilde, to, der spillede Violin, og en, der blæste 
Kornet eller Klarinet. Der dansedes mest Ture, Seks
tur, Totur, Halvfemteturen, Den gamle Seks, Kon- 
tresejre, Kvadriljen, Kontrao tte, Tolv tur, Jødetur, 
Okseko, Tremandsreel, Kongens Have, Filekurante, 
Hanegal, Vinderødsturen og Pigernes Fornøjelse, 
ogsaa kaldet Pigernes Plage. Af Runddanse var det 
mest Hamborg (Polka), Vals, Skotsk (Galop), ogsaa 
kaldet Galopade, Sveitrit og Engelsk. Lottes Død, 
kaldet Glückstad, kendtes ogsaa, den blev indført 
med Krigen i 48, da Soldaterne havde lært den i 
Felten.-------

Det gælder naturligvis ikke for hver eneste Nord
sjællænder, at de ikke havde opdaget, at Skoven var 
grøn. Jeg har fra Horns Herred modtaget en Skil
dring, der viser dette paa en meget smuk Maade. 
Murmester A. Larsen, Vænget pr. Jægerspris, har 
givet mig følgende Skildring heraf:

Familien, der er Tale om, bor i et Afbyggersted, 
der ligger noget ensomt, omgivet af sine Marker. 
Det er Pinsemorgen paa den Tid, da de første Straaler 
begynder at titte ind af Vinduet, at vi vil aflægge 
Familien et Besøg. Alt i det tarvelige Hjem er saa 
hyggeligt, man ser straks, at en kærlig Husmoder 
gør sit Bedste for at skabe et kønt og lykkeligt Hjem. 
Fader og Moder er begge staaet op, men ganske 
stille for ikke at forstyrre de fire sovende Børn, tre 
Piger og en lille Dreng, der endnu ligger paa deres- 
grønne Øre. Mens Moderen {har travlt i jKøkkenet,
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skynder Faderen sig ud over Marken ad Skoven til. 
Mens han gaar hen over Markerne, glæder han sig 
over den friske Natur. Solen skinner paa Dugperlerne 
i Græsset, og Taagen staar tæt over Engene. Før han 
selv ved af det, synger han en Morgensang, som fal
det godt sammen med Lærkens frejdige Triller. Da 
hans Vej falder forbi hans Heste og Køer, giver han 
dem et lille friskt Morgenfoder. De skal ogsaa vide, 
at det er Højtidsdag. I Skoven samler han sig Fav
nen fuld af lysegrønne Bøgegrene, og da han er vendt 
tilbage til Hjemmet, pynter han Stuen med de grønne 
Grene. De bliver stukket ind i Sprækkerne i Loftsbjæl
ken og over Døre og Vinduer, ja, selv den gamle 
Bilæggerovn bliver smykket med Grønt. Imidlertid har 
Moderen lavet Morgenkaffen, paa Bordet har hun bredt 
en snehvid Dug, og den store hjemmebagte Søsterkage 
staar midt paa Bordet. De fine Kopper, Flødekanden 
og Sukkerskaalen, som kun bliver brugt ved højtide
lige Lejligheder, staar i en Halvkreds uden om Ka
gen. Ved Enden af Bordet tager Fader og Moder 
Plads, dær hvor Salmebogen ligger, og de synger en 
Pinsesalme. Da Sangen er sunget, og Moderen rej
ser sig for at hente den blankpolerede Kobberkaffe
kande, er der fire Par klare og straalende Barneøjne, 
der skinner Fader og Moder i Møde. De føler sig 
glade og lykkelige og sender i Stilhed en Tak til Gud.

Den yngste af de smaa Piger har selv fortalt mig, 
da hun var tæt ved halvfjerds, at saadanne Dage fra 
hendes Barndomshjem hører til de rigeste Minder i 
hendes Liv. Hun mindes ikke noget skønnere end en 
saadan Opvaagnen en Pinsemorgen.-----------

At der var en vis Sammenhæng mellem Skoven og 
Pinsen, er der flere Vidnesbyrd om. Saaledes for
tælles der fra Helsinge, at Pinselørdag gik Ungdom
men i Skoven og hentede grønne Grene, Birk og

4
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Bøg, Majgrønt. Dette blev ved Hjemkomsten stukket 
i Tagskægget, og Stuerne blev pyntet dermed. Det 
kaldtes at maje og foregik altid under Sang. Hvor
for der majedes, vides ikke. Maaske var det for at 
feste for den unge grønne Skov. (D. F. S.)

Fra Maarum Sogn fortælles 1885, at Pinselørdag 
Aften vandrer alle i Skoven for at skære Maj og 
kommer først hjem langt ud paa Natten. Ellers bliver 
Pinsetiden festligholdt ved Dans i Skovene (D. F. S.) 
Dette gælder dog nok kun Anden Pinsedag, hvor 
der f. Eks. fra langt tilbage har været Dans i Høbjerg 
Hegn.

Adskillige Læsere vil maaske ved at læse Skildrin
gerne af de tre Højtider finde, at næsten alt drejede 
sig om Mad og Fornøjelser. Var der ikke mere? vil 
de spørge. Jo, der var, men derom tier Bønder. Al
ting var ikke i gamle Dage Mad, Overtro og Uviden
hed. Men det har aldrig været almindeligt, at gam
meldags Bønderfolk bar deres Følelser paa Læben. 
Derom tav en respektabel Mand. Hans Sind kunde 
godt dirre af Kærlighed, af Skønhedsglæde og af Læng
sel efter Gud, men det var noget, man holdt hos sig 
selv. Hvorfor? Ja, mest af Blufærdighed, som var en 
af de gamles skønneste Dyder, men maaske ogsaa 
af en vis Mangel paa Mod, som delvis kan forklares 
ud af en stærk gensidig Vagtsomhed. Man vil derfor 
heller ikke i dette Værk finde noget Afsnit om Bøn
ders Kristentro eller om deres Naturfølelse — ikke 
saaledes at forstaa, at Værket intet bringer derom. 
Der staar endogsaa ret meget derom, men det findes 
paa den i dette Tilfælde eneste naturlige Maade — imel
lem Linjerne. — En sund Undtagelse danner anførte 
Pinseskildring fra Horns Herred. I den bryder Følel
serne igennem. I den viser Menneskene aabenlyst deres 
Glæde over, at Skoven er grøn.



BRYLLUP OG ÆGTESKAB
ORUDEN de tre kirkelige Højtider, som var fæl
les for alle i Sognet, var der de tre Festdage

Bryllup, Barselgilde og Begravelse, som samlede Slæg
ten og dem, der hørte til Bydelaget. Naar vi nu begyn
der at omtale, hvordan Bryllupperne formede sig, vil 
vi ikke begrænse os altfor stærkt. Baggrunden for 
Brylluppet var Forlovelsen, og den kunde have sin 
Aarsag i forskellige Ting, Kærlighed var ikke altid 
den eneste. Det, der kom efter Brylluppet, var Ægte
skabet, og det vil ikke være unaturligt ogsaa at give 
den Ting en Omtale i dette Afsnit.

Naar vi nu skal se, hvordan et Bryllup, Qilde, som 
det kaldtes, fejredes, vil vi begynde med at høre, hvad 
Niels Peter Andersen harat fortælle derom. Ved Gil
der og Begravelser, som betegnedes med Ordet Samme- 
lav (Sammenlag), er der adskilligt, der falder sam
men, f. Eks. Maaltiderne, der altid bestod af Klipfisk
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og Risengrød (undtagelsesvis Boghvedegrød) som det 
egentlige Festmaaltid. Som Regel holdtes Brylluppet 
om Fredagen, men forinden var travle Hænder i Virk
somhed saavel i Brudens Hjem som i Brudmandens 
— man sagde aldrig Brudgom —, idet der nemlig 
leveredes en Del af Øllet og Brødet fra begge Ste
der. I Brudens Hjem, hvor Brylluppet holdtes, var der 
meget at gøre med Istandsættelse og Pyntning saavel 
ude som inde. Som Bedemand, Be’mand, havde man 
altid en Mandsperson, naar det gjaldt Bryllupper og 
Begravelser, hvorimod der til Barselsgilde blev ind
budt af en Kvinde, i Reglen af en Husmandskone, 
men nu og da af en Pige. Konen eller Pigen betegne
des dog stadig med Ordet Be’mand. Nogle Dage forud 
for et Sammelav begyndte Kokkene at komme. Disse 
var som oftest de nærmeste Nabokoner og nære Slægt
ninge. Der var jo ikke saa lidt at gøre ved en saadan 
Lejlighed med Bagning og Brygning. Vi maa heller 
ikke glemme al den Mængde Kobbertøj, der dengang 
fandtes paa en Qaard, og som det ogsaa tog Tid at 
pudse. Der skulde brændes og males Bønner, males 
Sennop, Se’nop. Der skulde skæres Klipfisk itu Dagen 
forinden Gildet, saa den kunde blive godt udblødt 
inden Brugen, og saa var der endelig Arbejdet med 
at samle „Værktøj“. I ældre Tider, da hver mødte med 
sin Kniv og Ske, var det saa meget let, men senere 
steg Fordringerne ogsaa her. To Kvinder, i Reglen Gaar
dens eller Nabogaardens Piger, blev da sendt rundt 
i Byen med en stor Avnekurv for at laane Duge, Fade, 
Tallerkener, Knive, Gafler og Skeer. Da et saadant 
Udlaan var saa almindeligt, havde enhver Mand sit 
Navn indsyet, indebrændt eller indridset i de til Udlaan 
beregnede Ting. Skeerne, som altid var af Horn, havde 
desuden et Hul i Skaftet og var samlet paa et Baand.

Paa Gildes- eller Begravelsesdagens Formiddag
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blev der fra alle de nærmere liggende Steder, hvorfra 
man var indbudt, sendt Smør og Mælk, senere blev 
det ogsaa almindeligt at levere en Flaske Fløde. Det 
var gerne Karlen eller Pigen, som blev sendt af Sted 
med disse Ting. Mælken bares i de kendte Kobber
krukker, som alene blev benyttet til dette Brug. 
Smørret blev leveret i de saakaldte Smørbrikker, paa 
store Spølkopper eller Sukkerglas og var opstablet i 
temmelig høje og kunstigt udsmykkede Stakke med 
■en Blomst til Topfigur. Udsmykningen foretoges ofte 
med en Ske, en Glasprop eller en smukt udskaaret 
Kartoffel. Hvor meget Smør man gav, beroede paa 
Givernes Stilling, det var gerne fra tre til seks Pund. 
De, som bragte Varerne — det kaldtes „at gaa med 
Smør og Mælk“ —, blev beværtede ved dækket 
Bord med Brød, Smør, Flæsk, Ost, og hvad ellers 
Huset formaaede. De fjernere boende Gæster bragte 
først deres Gaver ved Ankomsten, og de bestod i 
Smør eller, længere op mod Nutiden, i Penge. Brude- 
og Konfirmationsgaver, som nu er saa almindelige, 
kendtes slet ikke før op imod 1870.

Ved Gæsternes Komme til Gildes- eller Begravelses- 
gaarden eller -huset blev de skænkede i Forstuen, 
Mændene med Brændevin og Kvinderne med Eks
trakt, en Drik, som Købmændene selv tillavede af 
Brændevinsslatter og Sukker. Vin og Cognak kendtes 
ikke paa Landet dengang. Til „Skænken“ hørte, at 
Gæsterne tog en lille Snitte Sigtebrød, der af Kok
kene var indsat paa en Tallerken. Lidt længere op i 
Tiden var der lidt Smør paa, senere blev disse Snitter 
afløste af Søsterkage, men for 70—80 Aar siden var 
det kun bart Sigtebrød. Ved Bryllupper skal det endda 
have været Skik, at Bruden bød Gæsterne Brødsnit
terne af sit Forklæde, mens en Mand fulgte bagefter 
med Ekstrakten.
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Til et rigtigt Bondebryllup hørte, at der var Stads 
til Kirke, ofte et Vogntog paa 20—30 Vogne. Gæsterne 
var forinden blevet beværtet i Bryllupsgaarden ved 
dækket Bord med Sigtebrød, Flæsk, saavel stegt som 
kogt; i den nyere Tid ogsaa Oksesteg, enten kold 
eller varm, derefter fik de Kaffe med Sukkerkringler 
til, som man havde købt, hjemmebagte Kager kendtes 
ikke. Naar Gæsterne var beværtede og samtidig havde 
faaet en Del Brændevin, hvad der blev skænket af 
en Opvarter, der heller ikke glemte at paaminde 
Gæsterne om at drikke, skulde man til Vogns. Mens 
Gæsterne spiste, var Bruden blevet smykket, og det 
var et temmelig omstændeligt Arbejde. Hendes Hoved
prydelse var det saakaldte Flettetøj, som mest bestod 
af røde Silkebaand og kunstigt sammensatte uægte 
Perler. Det blev kun baaret ved Konfirmation og 
Bryllup og kun af Bruden og Brudepigerne. Flette
tøjet maa regnes for en Prydelse for Renheden, for 
var Bruden „kommet galt af Sted“, som det kaldtes, 
og havde faaet „en lille“ forinden, maatte hun finde 
sig i kun at bære Hue, som tillige med den saakaldte 
Hætte var Kvindernes Hovedprydelse i de Tider.

Foran „Stadsen“, Brudetoget, red to Forridere, efter
fulgt af mange, indtil en Snes Ridere, derefter kom 
Vognen med Musikken, saa Vognen med Brudepigerne, 
derefter Vognen med Bruden sammen med en ældre 
Kone af Familien og saa Brudmanden ligeledes sam
men med en ældre Mand og derpaa det øvrige Vogn
tog. Ved Kirkegaardslaagen stillede Musikken sig op 
og gav paa Blæseinstrumenter en Del Dansemelodier 
til Bedste, medens der samtidig kimedes med Kirke
klokkerne, saa det var med en Blanding af verdslig 
Lyst og højtidelig Stemning, at Brudefølget med det 
øvrige Følge drog i Kirke. Ogsaa her var der en 
omstændelig Ordning: Først gik Forriderne, derefter
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Brudmanden med to 
Brudekarle, en ved 
hver Side, saa to For
gangspiger og der
efter Bruden med en 
Brudepige ved hver 
Side, derefter kom det 
øvrige Følge.

Der kunde dog til 
Tider komme slemme 
Skaar i Glæden, for 
Folk har jo altid haft 
Lyst til at fortrædige 
hinanden, og havde 
enten Brudmanden 
eller Bruden gjort sig 
skyldige i noget min
dre hæderligt, kunde 
det let hænde, at de 
fandt Genstande op
hængt paa Vejen eller ved Kirken, som hentydede 
til deres Fejltrin. Var Bruden f. Eks. mistænkt for at 
have faaet „en lille“ og i den Anledning havde været 
en Tid borte fra Egnen, kunde hun finde en Dukke 
ved Indgangen til Kirken, eller havde man Brudman
den mistænkt for at have „hentet“ lidt Brænde i 
Skoven, hvad der ikke var saa ualmindeligt i den 
Tid, blev der sat et Par Stykker Brænde ved Kirke
døren. At den Slags blev lavet i Hemmelighed, er 
en Selvfølge.

Naar saa Præsten havde erklæret Parret for rette 
Ægtefolk at være, og hele Følget havde ofret og 
skulde vende hjem, gik først Brud og Brudepigerne 
af Kirke, ligesom hendes Vogn kørte nærmest efter 
Riderne ved Hjemkørselen. Forriderne havde gerne

PIGE MED FLETTETØJ
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de hurtigste Heste og skulde helst være i Hjemmet 
en god Tid førend nogen anden for at hente en 
Skænk — Brændevin og Ekstrakt — til Brudefolkene. 
Naar Forriderne havde afleveret Drikkevarerne paa 
Vejen, forsvandt de skyndsomt ad Hjemmet til for at 
være først i Qaarden. Musikken blæste atter ved 
Hjemkomsten, og her kunde ogsaa laves noget mindre 
passende. Som en Prøve herpaa kan følgende tjene: 
En større Gaardejer gjorde et stort Bryllup for sin 
Datter, men denne Datter var ikke regnet for noget, 
og Spillemændene gav saa Melodien til „Skide være 
med dig, gaa hjem og læg dig.“ Folk var jo ikke 
saa kræsne i deres Valg, hvad Tone angik.

Under Hjemkørselen var det almindeligt og er det 
for Resten endnu, at der blev „skudt for Brudestad
sen“, hvad ofte har haft uheldige Følger. — Brude
folkene maatte huske paa ikke at se sig tilbage, det 
skulde varsle ulykkeligt Ægteskab eller anden Ulykke.

Mens hele Selskabet var i Kirke, havde Kokken, 
Opvarterne og Opvartningspigerne travlt. Der skulde 
gøres rent fra Frokosten, og de skulde ogsaa selv 
have noget at spise, endelig skulde Maden være fær
dig og Bordene dækket til de hjemvendende Gæster. 
Det egentlige Festmaaltid var Middagen, og den be
stod af Klipfisk og Risengrød, enten det var Bryllup, 
Barselgilde eller Efterbegravelse. Det var forbunden 
med nogen Vanskelighed at faa Grøden rigtig kogt, 
og der maatte passes paa, at den ikke blev sveden. 
Mælken var god, i Reglen sød Mælk, og der blev 
tillige hældt nogle Flasker Fløde i. Grøden blev kogt 
i Bryggerskedlen, der var af Kobber, og „Gildesgrød“ 
havde derfor en særegen Smag, dels af den gode 
Mælk og dels af Kedlen, den var heller ikke altid 
saa god at taale for svage Maver. — Den, der rørte 
i Grøden, var derfor den mest betroede Kok. Ved
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Borddækningen spil
lede Anbringelsen af 
Smørbrikkerne en 

stor Rolle, og der er 
flere Eksempler paa, 
at der er opstaaet 
Uvenskab for „Brik
kernes“ Skyld.

Hæderspladsen var 
forBordenden iStuen, 
og ved Bryllup havde 
Brudeparret—Brude
folkene — Ret til at 
indtage den, og de 
blev siddende der, 
medens alleGæsterne 
spiste, selv om der 
var mange Hold. El

lers tilkom denne 
Plads i Henhold til 
„Reglement for Sognefogder af 1791“ Sognefogden. 
Kvindernes Plads var i Stuen og Mændenes Plads i 
Øverstestuen. Ved Begravelser spiste Mændene gerne 
paa Loen, inden de tog til Kirke, ved Efterbegravel- 
serne spiste de i Øverstestuen som ved Gilderne.

I ældre Tider, da Folk ikke kendte til Gafler, og 
■de blev bedt til at „møde med Knive og Skeer og 
de bedste Kle’er“ (Klæder), tog hver Mand sin Lom
mekniv op — Kvinderne var der gerne Knive til —, 
og smurte Smørrebrødet, som ved Gilderne altid var 
Sigtebrød, og tog derpaa Klipfisken med Fingrene 
og dyppede den i den fælles Sennopskop. Til at 
lægge Fisken paa havde hver en rund Træbrik, som 
senere erstattedes af Tallerkener. Men i den nyere 
Tid, da, som vi alt har hørt, „Værktøjet“ blev laant,

PIGE MED FLETTETØJ
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gik det noget finere til. Først var der den uundvær
lige Klipfisk med hjemmemalet Sennop til, og paa 
Fisken var der lagt et forsvarligt Lag af Safransovs,, 
aldeles som vi kender det fra Juleaften. — Ja, kom
mende Slægter vil vel le ad saadan en Ret ved en 
festlig Lejlighed, men den smagte godt, det er sikkert. 
Til Fisken spistes som alt nævnt Smørrebrød, og der 
vankede mindst fire Snapse til hver af Mændene.

Snapsene blev skænkede af Opvarterne, som ikke 
havde andet at bestille end skænke i Glassene og se, 
om det fornødne var paa Bordet. Manglede der 
noget, maatte Opvartningspigerne bringe det. Af en 
dygtig Opvarter krævedes, at han forstod at faa 
Gæsterne til at tage et anseligt Antal Snapse, og 
man kunde jævnlig høre Opvarterens Stemme: „Det 
er svært, saa smaat det gaar med de Snapse.“ „Lad 
det nu gaa lidt villigt.“ Opvarteren, som ogsaa trængte 
til at faa sig en lille Opstrammer, bad saa Gæsterne 
tage endnu en Omgang, saa skulde han klinke med 
dem. Som enhver kan tænke, blev der ved en saadan 
Middag serveret en anselig Mængde Sladder, for 
nogen rigtig Samtale om vigtige Spørgsmaal førtes 
der kun lidt af. Krigene blev dog stærkt drøftet, og 
da Krigen med Engelskmanden i den ældre Tid 
havde grebet dybt ind i Livet paa denne Egn, var 
man i sin Tid meget optaget af Fortællinger om den. 
Niels Larsen paa „Gammelvas“ stod Vagt, dengang 
Nelson lettede Anker og stod mod København. Han 
var jævnlig Ordfører ved Sammelavene, og mange 
Aar efter hans Død levede hans Udtryksmaade iblandt 
Befolkningen. Han var aldeles overbevist om, at 
Danskerne havde sejret i 1801, for „han (Engelsk
manden) havde ikke Kugler længer, han skød den 
Onde gnistrerne med Kobén (Jernstænger)“ og saa 
videre i samme Dur. Lars Svendsen, som vi stiftede.
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Ved Gilderne blev der „spillet over Borde“. Spille- 
mændene tog Plads — staaende —, og paa Violinerne 
gav de en Del Dansemelodier. Spistes der i to Stuer, 
spillede de lidt i hver. Naar der var spist en Tid, kom 
næste Ret ind: Risengrøden, to eller tre Fade paa 
hvert Bord. I ældre Tider var Fadene vistnok af Tin 
eller Kobber, senere fik man Porcelænsfade, hvor mindst 
Halvdelen af Grøden ragede op over Kanten. Der var 
selvfølgelig godt med „Strøelse“ (Kanel og Sukker) 
paa, og et anseligt Antal Rosiner prangede paa Grø
den. Smørhullet var korsformet. Smørret blev der ikke 
sparet paa ved en saadan Lejlighed, og Opvartnings
pigerne kom jævnlig med smeltet Smør i en Kande 
og hældte i Smørhullerne. Disse Smørkander var ofte 
af en ejendommelig Slags Materiale af en gulbrun Art 
og ses aldrig nu hos de handlende. Til at dyppe

Bekendtskab med Jule
aften, havde ogsaa levet 
i den Tid, og han havde 
kørt for Engelskman

den. Han fortalte:
„Naar en af Soldaterne 
kom til en Gaard for 
at blive indkvarteret, 
aabnede han Porten og 
saa efter, hvorledes 
Lænkehunden saa ud. 
Var den mager, gik han 
ikke ind, men gik et 
andet Sted hen. Var 
Hunden derimod vel
næret, gik han ind, for 
„undte de deres Hund 
noget, undte de ogsaa 
Folk“.“

PIGER MED FLETTETØJ
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Skeerne i brugtes 01 med Sukker i. Som Eksempler 
paa, at Folk ikke altid syntes om at spise pænt ved 
egen Side, tjener følgende. Bonde-Pernilen (Qaardejer 
Peder Nielsen), der var en stor Spasmager, opdagede, 
at der var godt med Rosiner ovre ved den anden Side. 
Han fik Lyst til at hale nogen af dem til sig, og for 
at det kunde gaa med Korners, sagde han: „Min Fader 
havde et Par Heste, de hoppede, saa han ikke kunde 
styre dem,“ og imens skrabede han Rosinerne til sig, 
og der blev stor Latter. En anden Maade at opnaa 
noget tilsvarende paa var at sige: „Jeg købte forleden 
Dag saadan et Fad hos Pottemageren og gav tyve 
Skilling for det.“ Vedkommende drejede i det samme 
Fadet, saa den ønskede Side vendte om mod ham. 
Var der saa en anden, der var lige saa paagaaende, 
drejede han atter Fadet rundt, idet han sagde: „Det 
gjorde jeg ogsaa“. — Naar de var færdige med at 
spise, satte de ofte Skeerne i Grøden til det næste 
Hold. Bakterier kendtes jo ikke dengang. Opvarteren, 
der havde haft det let under den sidste Del af Maal- 
tidet, kunde da finde paa at byde Gæsterne en „Grød
trykker“ — en ny Omgang Snapse —, og saa endelig 
lod han en Tallerken gaa om ved Bordet, hvorpaa 
Gæsterne lagde deres „Spillemandsskilling“, som der
efter blev overrakt Spillemændene, der kvitterede ved 
at sige: „Mange Tak, alle sammen.“ Man rejste sig 
nu fra Bordene og tog hinanden i Haanden og sagde 
„Tak for Mad“, og der blev svaret af den anden med 
„Tak for Mad“. I Reglen var der flere Hold, der spiste, 
og imedens maatte Brudefolkene sidde for Bordenden. 
Sidst var det Kokkenes og Opvarternes Tur at spise.

Der blev nu taget af Bordene, og Dansen tog sin 
Begyndelse i Øverstestuen. De fleste Steder var det 
Lergulv, men desuagtet gik det godt. De første tre 
Danse maatte kun Brudeparret, Brudekarle og Brude-
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piger danse, de kaldtes for „Brudestykker“ og var 
først en Tretur, saa en Kontrasejre og til Slut en Vals. 
Derefter traadte Brudemanden frem og bad i jævne 
Ord Gæsterne more sig. Gildet forløb saa med Dans 
og Kortspil. Ud paa Aftenen blev Bordene inde i Stuen 
dækket til Kaffedrikning. En stor blankpoleret Kaffe
kedel blev sat ind paa nederste Bordende, og i Reg
len blev det Præstens eller Skoleholderens Kone (man 
sagde ikke Lærer), som sad for „Skænken“ — Kaffe- 
skænkningen blev betragtet som en Hæderspost —, 
en anden, ved Barselsgilder Barnets Gudmoder, en 
bedrestillet eller en nærpaarørende, hjalp til med 
et hælde Fløde i Kaffen med en særegen Ske af Mes
sing. Sukkeret, saavel Farin som Kandis, der altid 
benævntes Puddersukker og brunt Sukker, blev altid 
serveret paa Tallerkener, og Teskeerne blev altid sat 
i Sukkeret og aldrig lagt paa Underkoppen. Til Kaf
fen spiste man Sukkerkringler og Tvebakker, der blev 
købt hos Bageren. Hjemmebagte Kager kendte man 
ikke. Naar man havde drukket Kaffe, bød man altid 
de to Koner, som sad for Skænken, Haanden og sagde 
„Tak for Kaffe“.

For at de dansende ikke skulde gaa med tørre 
Munde, gik en Opvarter rundt med Brændevinsflasken 
og Ølkanden — det var en Trækande —, og skænkede 
Gæsterne og Musikanterne. De, som spillede Kort,, 
havde en Brændevinsflaske paa Bordet, og ved at 
„spilles af Bordet“ — hvad der betød, at den ene af 
Spillerne ingen Stik fik —, vankede der en Omgang 
Snapse. Det var det, som mest skæmmede de gamle 
ellers hyggelige Gilder, at der blev drukket ganske 
forfærdeligt og bandet stærkt, særlig ved Kortspillet.

Gildet varede gerne til den lyse Morgen, men der 
var ingen særlige Maaltider efter Festmiddagen. Ud 
paa Natten blev der baaret skaaret Smørrebrød om-
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kring og budt Gæsterne af Opvartningspigerne. Inden 
Hjemturen foregik, spiste man kold Risengrød. Ved 
Afskeden var det Skik, at Mændene trykkede Spille- 
mændene et Pengestykke, i Reglen en Mark, en 
Rigsort (50 Øre) eller, naar det var særlig flot, en 
Tremark i Haanden, samtidig med at de bød „God 
Morgen“.

Andendagen var der ingen Rangforordning med 
Smørbrikkerne eller Pladser ved Bordet, man spiste, 
efterhaanden som Gæsterne kom. Klipfisken blev 
opvarmet i Smør, og man spiste Smørrebrød til. Risen
grøden spistes gerne som Øllegrød. Man dansede og 
spillede Kort, og det gik iøvrigt som den første Dag, 
dog blev der ikke baaret Mad i Byen som paa Gil
des- eller Begravelsesdagens Aften; da var det en 
Regel, at Husfolkene, som ikke var bedt med, blev 
betænkt med Fisk, et halvt Fad Risengrød, lidt Sigte
brød osv. Naar de ikke var bedt med, var Aarsagen 
ikke saa meget Standsforskel, men ved Gilder og Be
gravelser var det nærmest Lavene, der gjorde sig gæl
dende. Lavene havde vist deres Oprindelse fra gam
melt Slægtskab, for selv om det var vanskeligt at gøre 
Rede for Familieforhold, saa blev samme Gaards Ejer, 
naar den var gaaet i Arv i lige Linje, altid bedet, 
ligesom ogsaa de paa Gaarden hjemmeværende Børn 
hørte med, hvorimod de, som var taget hjemmefra, 
selv om de boede i Sognet, sjælden blev bedt med. 
Af samme Grund var det, at Husfolk, d. v. s. de, 
som ikke arbejdede paa Gaarden, blev „sat hjemme“.

Fra Karlebo har jeg følgende Skildring af et Bryl
lup omkring 1820. Al Familien skulde bedes med i 
tredie og fjerde Led saavel som Folkene i samme By 
og flere, som i Aarenes Løb var kommet sammen, 
saa det blev en Mængde Mennesker. Der blev gjort 
store Forberedelser, slagtet, bagt og brygget godt 01.
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En ridende Bedemand med høj Hat kom ind og af
leverede en lang Remse, der skulde fremsiges paa 
hvert Sted. En saadan Dag kunde en Mand tjene en 
god Skilling, for der blev bedt nogen fra næsten hver By 
i Sognet. Fra hvert Sted blev der til Gildesgaarden 
leveret Æg, 7—8 Potter sød Mælk, 3 Pægle Fløde 
og 2—3 Pund Smør; noget mindre fra Smaastederne, 
men de gav alle. De, der bar Mælken hen om Morge
nen (i Kobberkrukker eller hvidskurede Spande med 
Baand saa klare som Sølv), fik alle Mad og Kaffe.

Ved det Bryllup, jeg her taler om, var der 30 
Vogne til Kirke, det var stive Vogne med Bue-Age- 
stole. Da de paa Hjemvejen kom op paa en Bakke, 
vendte Bruden Hovedet, og da hun saa den lange 
Række af Vogne, sagde hun: „Bare Moder faar Grød 
nok.“ De fik altid Risengrød og Klipfisk med Sennop 
og meget Smør. Præsten spiste ved Brudefolkenes 
Bord, og under Maaltidet spillede Musikken. Det var 
gerne „Vi binde dig en Jomfrukrans“. Til saa store 
Sammenkomster blev det indrettet, saa de kunde 
spise i Loen, for der var sjælden mere end to Stuer. 
Derefter fik de Kaffe. De kogte flere Spande Vand 
med Bønnerne i og klarede det saa paa en stor 
Kobberkeddel, der blev sat ind paa et Bræt med en 
Liste bagtil, saa den stod paa halv. Det var gerne 
Skolelærerens Kone, der skænkede Kaffen, og unge 
Piger bar den om ved Bordene. Paa Bordene stod 
der store Spølkopper med Fløde. Flødekander 
kendtes ikke.

Naar de havde spist, begyndte Dansen. Kl. 12 om 
Natten fik Bruden Guldhuen paa med de røde Baand, 
og saa var hun Kone. Dansen vedblev til den lyse 
Morgen. (D. F. S.)-------

Et Par andre Skildringer af Bryllup skyldes Ole 
Olsen, som har nedskrevet dem paa Jonstrup Semi-
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narium 1885. (D. F. S.) Den første af dem meddeler 
følgende: I min Hjemstavn, Landsbyen Eilstrup i 
Maarum Sogn, er kun faa af de gamle Skikke be
varet, derimod findes de endnu for en stor Del i det 
tæt Syd for liggende Alsønderup Sogn. Hvad jeg 
kender, stammer ogsaa væsentlig derfra.

Gilderne har endnu (1885) til Dels bevaret deres 
gamle Skikkelse, idet man holder de saakaldte „store 
Gilder“, kvortil alle, der kommer i nogen Berøring 
med den Familie, der holder Gilde, indbydes. De 
gamle Bønder ser med Ringeagt ned paa de „smaa 
Gilder“, hvori kun en mindre Kreds deltager. Der 
holdes Gilde ved alle mulige Lejligheder, ved Bryl
lup, Barnedaab, Konfirmation, Begravelse, Fødsels
dage — Qebus’dave, som de kaldes —, efter Høstens 
Slutning osv.

Naar et Par bestemmer at holde Bryllup, bliver 
der først „talt til Præst“, og herefter følger den sæd
vanlige Tillysning fra Prædikestolen. I denne Tid 
kommer hverken den vordende Brudgom eller Brud 
i Kirke. Tillysningen foregaar i det Sogn, hvor Bruden 
har hjemme, og Bryllupsgildet afholdes i Brudens 
Hjem eller, hvis det er for lille, i en af de nærmeste 
Bøndergaarde. Naar Bryllupsdagen er bestemt, gaar 
Brudgommens Fader eller en anden nær Slægtning 
ud for at „bede“. Han møder da iført sine Kiste
klæder og fremfører sin Begæring med en over
ordentlig højtidelig Mine, hans Tale føres ofte med 
de mest forunderlige Sætningsforbindelser og er gerne 
af en anselig Længde. Den kan lyde som følger: 
„Jeg skulde hilse fra mig selv og min Kone og hele 
mit Hus og fra N. N. og hans Kone og hans Hus og 
bede dig og din Kone og dine Børn om at komme 
ned til N. N. paa ... dag Kl.... og spise og drikke 
Kaffe, for min Søn og hans Datter vil ta’ sammen,.
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og saa skulde jeg bede Tjenerne med." Denne Ind
bydelse kommer gerne 4—5 Dage før Bryllupsdagen. 
Dagen før denne ser man en stærk Tilstrømning til 
Brudehuset, det er lutter unge Folk, svært belæssede 
med Gaver, forrest gaar en Pige, der i den ene 
Haand bærer en Flaske med Fløde og i den anden 
en Smørbrikke med høj Top og mange forskellig
artede Figurer, der er kunstfærdig indgravede i Smør
ret. Efter Pigen følger en Dreng med en Mælkebøtte. 
Alle disse Overbringere af Gaver bliver beværtede, 
og Pigerne maa besøge Bruden, der opholder sig i 
et andet Værelse. Næste Dags Morgen kommer Mu
sikanterne medførende deres Instrumenter — for at 
kunne spille til Bryllup maa de kunne haandtere tre 
Instrumenter. De stiller sig op ude i Gaarden, og for 
hver Vogn, der kører ind ad Porten, maa de give et 
nyt Stykke paa deres Klarinetter. Gæsterne bliver 
budt ind at spise og drikke. Naar endelig Timen 
kommer, da man skal køre til Kirken, sætter Toget 
sig i Bevægelse. Forrest kører Brudgommen i sin 
egen nye Vogn, hos ham sidder hans Forældre, der
efter Bruden hos sine Forældre, saa Musikanterne, 
der dog paa Turen til Kirken forholder sig rolige, 
og derpaa følger det øvrige Tog, der kan bestaa af 
30—40 Vogne. Under Kørselen til Kirken bliver der 
jævnlig affyret Æresskud for Brudeparret, man kører 
„alt hvad Remmer og Tøj kan holde“, og samtidig 
kimes der med Kirkeklokkerne. I Kirken ofrer det 
mandlige Følge til Præsten og Læreren. Paa Tilbage
vejen fra Kirken kører Bruden i Brudgommens Vogn, 
medens hans Forældre tager Plads hos hendes. Nu 
maa Musikanterne have Hornene frem, thi der er 
ikke Fynd nok i Klarinetterne. Saa snart Brudeskaren 
sætter sig i Bevægelse, ses nogle Ryttere sprænge 
frem og ride hjemefter, det er Forriderne. Naar de
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kommer hjem, bliver de belæssede med Vin og Kage 
og rider tilbage for at „skænke“ Bryllupstoget, inden 
det kommer hjem. Saa snart dette er besørget, op- 
staar der et fuldstændigt Vædderidt imellem dem, thi 
den, der efter at have været hjemme først møder ved 
Toget igen, har Ret til at danse med Bruden før de 
andre. — Der fortælles nu, hvorledes man efter at 
være kommet til Gildeshuset og har foretaget „Gra
tulationerne“ kommer til Bords og faar Risengrød, 
Klipfisk og Kage. Knive, Gafler og Skeer er laant, 
men Skeerne er af Sølv. Brudeparret faar Gaver, 
dels af Guld og Sølv, samt Nips, men først og 
fremmest Ting til Husholdningen. Snart kalder Vio
linernes Toner alle op til Øverstestuen, hvor man 
vil se Brudedansen. Bruden danser med Brudgommen, 
med den sejrende Forrider og med andre fremtrædende 
Personer, og man morer sig til næste Morgengry.------

Man kan antagelig regne dette for Skik og Brug 
i de paagældende Sogne omkring 1880, men senere 
faar Meddeleren en Del Oplysninger af sin Fader, 
og de gælder da sikkert Bryllupper et Slægtled læn
gere tilbage. Paa den Tid blev Gæsterne ogsaa bedt 
til at komme med „Knive og Skeer og de bedste 
Kle’er“. Brylluppet holdtes altid i Nymaane, for at 
Børnene skulde blive smukke og lyse. — En Med
deler fra Vejby har sagt mig, at det ogsaa dær paa 
Egnen var Skik at holde Bryllup i Nymaane, ikke i 
Næderne, det kunde ikke nytte, tilføjede han. —

Under Kørselen til Kirke var Brudgommen paa den 
forreste Vogn, ved hans Side sad en gift Mand, 
Brudemanden, to Brudeknægte red ved Siden af 
Vognen. Paa anden Vogn sad Bruden og hos hende 
Brudekonen, paa tredie Brudepigerne, og derefter kom 
det øvrige Følge. Før man kørte til Kirke, gik Brud
gom og Brud ud i Køkkenet og rørte i Grød-
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gryden. Forridernes Antal var to eller fire, de red 
Parvis, to tæt efter Brudeskaren, de to andre langt 
forude, disse sidste havde nemlig en egen Bestilling. 
Det var nemlig Skik, at Folk hængte forskellige Ting 
ud i Træerne langs Vejen. Da en Mand, der var 
straffet for at have stjaalet et Lam, holdt Bryllup, 

J. TH. LUNDBYE: LANDSKAB I SØRUPS VANG. 1841.

var der saaledes hængt Lammeskind og døde Lam 
ud. Disse Ting skulde skaffes bort, og det var de 
forreste Forrideres Bestilling. — Var det godt Vejr 
Bryllupsdagen, blev Brudgommen en mild og god 
Mand, var det derimod Regnvejr, blev han mørk og 
tvær. Paa lignende Maade kunde man se Brudens 
Sindelag af Andendagens Vejr.

Naar man kom hjem fra Kirke, blev Brud og Brud
gom skænkede af hver sit Glas, de skulde tømme 
det til Bunds, og ingen anden maatte drikke deraf. 
De satte sig for Bordenden, han til Højre, hun til 
Venstre, ved højre Side satte Brudeknægtene sig, 
derefter Brudemanden og saa det øvrige mandlige 
Følge. Samme Orden indtog Kvinderne paa den 
anden Side Bordet. De, der sad nærmest ved Brude
folkene, fik Tallerkener, Knive og Skeer, mens de 
andre fik Træbrikker, runde eller kantede efter Om-
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stændighederne. De spiste saa Klipfisk og Risengrød, 
Brud og Brudgom sad ved Bordet, til alle havde 
spist. Derefter fulgte Dansen. Første Dans var en 
Totur, den blev danset af Brudgom og Brud, Brude
mand og Brudekone, Brudeknægte og Brudepiger. 
Anden Dans var ligeledes en Totur, danset af de 
samme, men med en anden Dame. Efter en Times 
Forløb drak man Kaffe, og Brudeparret maatte atter 
sidde ved Bordenden, indtil alle havde drukket, hvilket 
kunde vare i to Timer. Derefter skiftede Brud og 
Brudgom Tøj, hvilket de ogsaa gjorde senere paa 
Natten. Den unge Mand og Kone fulgtes nu omkring 
i Stuerne, han med en Brændevinsflaske og Glas og 
hun med Smørrebrød, og Gæsterne tog nu for sig 
af Retterne. Naar Folk om Morgenen skulde hjem,, 
gik de ud i Køkkenet, hvor de blev beværtet med 
Resterne af Middagsmaden. Til Andendagsgildet blev 
der atter bragt Mælk, thi da skulde der igen koges 
Grød. Ogsaa denne Dag skulde Brud og Brudgom 
skifte Tøj to Gange.----- -----

Med Hensyn til Skydningen fortæller en Mand, at 
det gjaldt om at skyde saa mange Skud som muligt, 
mens Brudeparret kørte til og fra Kirke. I en Landsby 
var der en Skomager, som havde en gammel Kanon,, 
som han kaldte Kattehoved, den blev ladet med 
Krudt, der blev sat en Træprop i Hullet, og saa 
varmede han en lang Jernbolt, som han satte til 
Fænghullet, og det kan nok være, at det gav et 
ordentligt Knald. — Det er derfor ikke saa sært, at 
en anden Meddeler beretter, at Tømmerne i ældre 
Tid gik uden om Kusken og ned i Vognen, saa baade 
Kusken og Brudgommen kunde holde igen, hvis 
Hestene blev bange for Skuddene. (D. F. S.) —

Ved Brylluppet spillede Bedemanden, som man vil 
forstaa, en stor Rolle. Det er da naturligt at omtale
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•en af dem, der indehavde denne betroede Stilling. 
Den, jeg tænker paa, er Jens Tollerist i Sigerslev- 
■øster. — En af mine Meddelere, Skatteraadsmedlem 
N. P. Jacobsen, fortæller, at han var født i Køben
havn, men han kendte ikke sine Forældre, han var 
som lille Barn blevet lagt i en Skuffe, der fandtes 
paa en Bygning ud til Gaden. I denne Skuffe kunde 
Mødrene lægge deres Børn, naar de vilde af med 
dem. De blev saa opdraget i Skuffehuset, som Vaj- 
senhuset kaldtes. Jens Tollerist var Bedemand og 
Skaffer for hele Strø Sogn. Han var en stor og smuk 
Skikkelse og havde en stilfuld Optræden. Han kunde 
tale som nogen Præst og holdt Lejlighedstaler ved 
Sammenkomster. Der var en Salvelse over hans Tale, 
som mange syntes godt om.

Om denne ejendommelige Mand har Branddirektør 
P. Bjerregaard, Ølsted, sendt mig en Skildring, som 
gaar ud paa følgende. Jens Andersen, som han hed, 
havde været Artillerist, og deraf kom hans Tilnavn 
Tollerist. Hans Kone stammede fra Rørbæk. De købte 
et Gadehus i Sigerslevøster i Strø Sogn, og Jens 
Tollerist drev Væverhaandværket og gik Bønderne til 
Haande i Høsten og ved anden Lejlighed. ' Naar 
Folk skulde bryde Hør, var Jens altid den, der tør
rede Hørren over Brydegraven, og saa kunde han 
samtidig fortælle en hel Del Historier. Han var ikke 
uden en vis Begavelse og var i en Periode Medlem 
af Sogneforstanderskabet i Strø Sogn, noget, som en 
Husmand sjælden blev valgt til dengang.

Som Bedemand ved Ungdomsgilder, Bryllupper og 
Begravelser var han kendt videnom. Ingen kunde som 
han forme sin Tale ved slige Lejligheder. Foruden at 
være Bedemand var han tillige Skaffer eller rettere 
Opvarter, og han vidste, hvorledes Madposen skulde 
skæres. Han kunde græde med de grædende og være
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lystig og fortælle Historier ved Gilderne. Jeg mindes, 
at han fortalte, at han ;havde ruttet Fastelavnsgilde 
i 2 Maaneder, 2 Uger og 3 Dage. — Jeg skal for
søge at gengive en af hans Bedemandstaler. Naar 
Folk saa Jens komme, skulde nok saa mange som 
muligt komme ind i Stuen og høre, hvad han havde 
at forebringe. Han stillede sig altid inden for Døren, 
tog Huen af, satte den paa Haandfæstet af sin Stok 
og holdt derpaa med begge Hænder, Ansigtet var 
lagt i de rette Folder, saa det passede, hvad enten 
han bad til Sorg eller Glæde. Talen lød da saaledes: 
Jeg har en flittig Hilsen at bringe fra Gaardejer N. N. 
og hans Kone til Far og Mor, Sønner og Døtre, om 
I vil bevise dem den Ære at møde hos dem først
kommende Fredag Formiddag Kl. 11 til Bryllup med 
deres Datter og Svigersøn og tage Del i Spise og 
Drikke, hvad Huset formaar, dernæst følge Brudepar
ret til Kirke og høre paa Brudevielsen og følge med 
hjem til Gildestedet og spise og drikke og tage Del 
i Dans og Lystighed. Saa lover de ved Lejlighed at 
tjene jer paa samme Maade, om de dertil maatte blive 
anmodet, og saa skulde jeg til Slutning bede eder 
om at betænke dem med en Taar Mælk og Fløde.

Til Ungdomsgilder og Begravelser var Bedetalen 
formet, saa den passede til Forholdene. Ved større 
Bryllupper og Begravelser maatte han ikke alene gaa 
omkring som Bedemand, men han red tit næsten paa 
bar Hest et Par Dage udensogns for at bede Familie 
og Kendinge. Saa var han rigtig i sit Es.

Jens Tollerist og hans Kone Karen holdt Guldbryl
lup i Efteraaret 1887, hvortil Sognets Befolkning i 
stort Tal gav Møde. Ved nævnte Lejlighed var der 
digtet en Sang, som Jens Tollerist satte stor Pris paa, 
saa længe han levede.-------

En Søn af Jens Tollerist er nu afdøde Friskolelærer
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Morten Jensen paa Mors, som maa have været nær 
de firs. Om ham fortæller N. P. Jacobsen et Træk; 
N. P. J. gik i Skole i Sigerslev hos Callesen, 
som indtil 1849 havde været Leder af „den højere 
Bondeskole i Sundbylille“. Callesen var meget optaget 
af Morten Jensen, der var en otte, ti Aar ældre end 
N. P. Jacobsen, og da Morten Jensen havde været 
paa Grundtvigs Højskole, Marienlyst, og skulde over 
til Mors at være Friskolelærer, tog Callesen ham med 
ind i Skolen og forklarede Børnene, at her var en 
Fattigmandssøn, der nu havde været paa Højskole og 
nu skulde være Lærer. Det skulde Børnene lægge 
Mærke til og anspores af. — Morten Jensen har iøvrigt 
ogsaa vist sig i Besiddelse af særlige Evner, idet han 
har skrevet flere Bind Eventyr for Børn.

P. Bjerregaard har meddelt mig følgende om den 
Mad, som man betænkte de fattige med. Ved større 
Gilder og Begravelser var det Skik efter Middagen 
at bære Gildesmad til Naboer og Familie; det var 
adskillige Fade Risengrød og Klipfisk, der paa den 
Maade bragtes rundt i Byen. Der gaves ogsaa Til
fælde, hvor Grød og Fisk blev kørt til Nabobyen. 
Der meldte sig ogsaa ved saadanne Forsamlinger 
Betlere, som i et Selskab for sig selv nød godt af 
Gildesmaden. Denne Samfølelse med dem, som ikke 
var med til Gildet, faar man et levende Indtryk af 
gennem en Skildring af et Guldbryllup fra 1881, som 
Fru Anna Larsen, Aahus, har tilstillet mig.

Den 18. April 1881 havde mine Bedsteforældre, 
Aftægtsfolk Lars Hansen og Hustru, Guldbryllup, det 
blev holdt hos deres Svigersøn Hans Olsen, Bend- 
strup. Jeg var dengang Barn, men husker nøje, hvor
dan det hele gik til.

Ved Middagstid havde Folk allerede begyndt at 
samle sig og var ved at gaa til Bords. Da vi kom,
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var Moster ved at sætte Bedstes Hue paa, hvorefter 
hun bandt en Sløjfe om hendes Krave. Samtidig blev 
der lagt Raad op om, hvordan de bedst kunde for
klare den ældste Datter, som var aandssvag, at hun 
skulde forholde sig roligt og ikke tale i Kirken. Imid- 
lergolav var Folk blevet færdig med at spise og var 
ved at stige til Vogns. Hans Olsen og Moster kørte 
frem i Gaarden med Guldbrudeparret, mens Musikken 
spillede, og man steg saa til Vogns, hvorefter de kørte 
til Alsønderup Kirke. Ialt bestod Rækken af 35—40 
Vogne, og jeg erindrer endnu, hvilket smukt Syn det 
var. Om Højtideligheden i Kirken kan jeg ikke for
tælle, da jeg maatte blive hjemme, men jeg hørte bag
efter Moder og Moster tale om Nadverbordet, og 
deres Søster havde opført sig til deres Tilfredshed. 
Imedens var der travlt i Hjemmet med at dække 
Bordene. Der stod skiftevis Ølskaale, Kager, Smør og 
Brød, alt i Række og med Plads til Grødfadene 
imellem. Det saa smukt ud med alle disse Smørstakke, 
som var pyntede med forskellige Figurer og Mønstre 
op ad Siderne. De var sendt om Morgenen sammen 
med Fløde og en Kobberkrukke med sød Mælk, hvil
ket blev hældt over i en stor Kobbergrubekedel, som 
Mor har sagt om, at den kunde rumme en Tønde 
Kartofler. Konerne var her i travl Virksomhed med 
at koge Risengrød, og dette Hverv blev kun over
draget de mest betroede Kvinder. I dette Hjem her
skede en ualmindelig Properhed, alt var blankt og 
hvidskuret, og paa en Skammel paa hver Side af 
Kedlen stod Konerne med lange Grødstikker og rørte 
i Grøden. Da den var færdig, blev der hældt nogle 
Flasker Fløde i, og et Par store Stykker Smør fulgte 
efter. Saa god Grød faar man aldrig mere; denne 
vidunderlige Smag, som Risengrød faar ved at blive 
kogt i en Kobberkeddel, kendes ikke nutildags. — De
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Gæster, der kom længere borte fra, havde Lagkage 
og Kransekage med, og der var altid rigeligt af den 
Slags.

Imidlertid kom Guldbrudeparret med Følget fra 
Kirke, og Musikkerne stillede sig op langs Vinverne 
og spillede, til alle Vogne var tømte, og Køretøjerne 
staldet ind eller kørt om til Naboerne. Der herskede 
en Travlhed alle Vegne. Konerne havde travlt med 
at faa Overtøjet af og rette paa deres fine Guldhuer, 
de ældres Huer var med Guldgalon og sorte Baand, 
de unges med røde brede Silkebaand med lange Lyk- 
ker ud paa venstre Skulder. Disse Baand havde en 
Længde af op til 12 Alen. Et saadant Huesæt kunde 
koste — jeg har hørt Mor sige — en tredive Rigs
daler.

Man begyndte nu at gaa til Bords. Guldbrudepar
ret blev bænket øverst oppe ved Stolpeskabet, der
næst Børn og Svigerbørn og de fornemste Gæster, 
saasom Præst og Degne og nogle fine Folk fra Hille
rød, som der blev taget meget Hensyn til. Jeg stod 
nede ved Døren og beundrede en dejlig Lagkage, 
som Bedstefars og Bedstemors Navne stod paa. 
Længselen efter at sætte Tænderne i den var stor. 
Saa aabner Døren til Stegerset sig, og ind kommer 
min kære Moster med den fine Hue paa og med et 
hvidt Grødfad i Hænderne, efter hende kom der en 
hel Række med Grødfade, som blev fordelt mellem 
Ølskaalene. Man begyndte nu at spise, man spiste og 
dyppede alle tilsammen, dog efter Tur, og Kritikken 
var slem for dem, der ikke holdt sig den Tids Bord
skik efterrettelig. Efterhaanden som Faconen gik af 
Grødfadene, blev de erstattede med nye. De første 
blev sat ud i Stegerset, der allerede var fyldt med 
Egnens fattige Børn og Koner, hver med sin Ske 
parat til at tage fat. De gamle Mænd, som ogsaa var
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kommet, var der sat Borde til ude paa Loen, og dær 
sad de saa og ventede paa den dejlige Grød. Hvil
ken dejlig Skik, at den fattige ogsaa kunde være med 
paa en saadan Festdag, som alle glædede sig til! 
Hans Olsen var ude og skænke de gamle en Snaps 
til Klipfisken, som de ogsaa fik efter Festbordene. 
De syge og gamle, som ikke kunde komme, sendte 
en Spand eller en Krukke med en eller anden, og den 
fik de saa Grød og 01 i.

Musikken spillede over Borde fra den ene Stue til 
den anden, og Gæsterne lagde Pengestykkerne paa 
Bordet, eller de blev samlet i en gammel Hat. Efter 
at Grødfadene vaf taget ud, kom Klipfisken med’ 
hjemmelavet Sennop, som svømmede i smeltet Smør, 
og derefter gik man løs paa Kagerne. Der blev skæn
ket Kirsebærvin til, og dermed var endelig Maaltidet 
forbi, saa vi Børn kunde komme til sammen med alle 
Opvarterne og Kokkene.

Senere fik de saa Kaffe, og derefter var Øverste- 
stuen tømt, og Bedstefar og Bedstemor dansede Brude
dans sammen med deres Børn. Derefter tog alle fat 
og dansede med Liv og Lyst til den lyse Morgen. 
Frokostbordet stod dækket fra Midnat, og deraf for
synede Folk sig, efterhaanden som de kørte hjem. 
Paa Bordene stod skiftevis en stor Flæskesteg og en 
stor Oksesteg, men Smørstakkene havde lidt mest, de 
var undergravede og Toppen styrtet ned ved Siden 
af.-------Ja, det var en dejlig Dag, en af de bedste,,
jeg mindes fra min Barndom.

Næste Dag ved Firetiden samledes de nærmeste 
Venner og Naboer, og saa gik det løs med Resterne 
fra den forrige Dag, men den Dag blev der ikke dan
set. Der blev ædt og drukket tæt, ligesaa meget som 
nu om Stunder, kun dette, at nu faar de fattige ikke 
noget, naar der festes.-----------
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Møller 5. Sørensen, Dauglykke, har sendt mig en 
Skildring af sine Bedsteforældres Guldbryllup. Først 
fortæller han nogle Træk om sin Bedstefader, dem 
tager vi med, saa kender vi bedre Manden.

Min Bedstefader, fortæller S. Sørensen, var en meget 
stor, stærk og knogelbygget Mand. Han kom meget 
ud. Der var vist aldrig noget Marked i Hillerød eller 
Roskilde, uden han var med. Han var kendt af alle 
og enhver. Jeg kan huske, at jeg som Barn hørte 
min Bedstemoder fortælle, at hun og hendes Mand, 
samt deres Nabo, Mathias Nielsen, altid var kørende 
sammen til Roskilde Marked en Gang om Maaneden. 
Det var jo en slem Tur at sidde paa et Par Age- 
brætter i en fast Vogn og køre fra Dauglykke og til 
Roskilde og tilbage igen, altsammen paa een Dag. 
Men ellers var min Bedstefader som den Tids andre 
Bønder en flittig og stræbsom Mand. Dengang blev der 
ikke dyrket Roer, men i Stedet for blev der om Vinteren 
for det første tærsket al Sæden med Plejel, og for det 
andet kørt en Mængde Mergel. Om Sommeren blev der, 
fra Sæden var i Jorden og til Høhøst — ja, ogsaa der
efter — lagt Tørv, som var denne Egns væsentligste 
Indtægt. Tørven blev saa paa Stivvognsaksler trans
porteret i Skridtgang til København, hvor den blev 
blev solgt til tre, fire eller fem Daler Læsset, eftersom 
Læssene var til. Jeg husker endnu, de fortalte, at Sun
det kunde ligge fuldt med opankrede Skibe, naar Vin
den stadig holdt sig Sønden, men hvis den saa faldt 
vestlig eller lidt af Nord, saa fik den gamle travlt med 
at læsse Tørvelæssene, saa kørte de med to Vogne, 
idet Husmanden kørte den ene. Lidt forinden havde 
saa alle de Skibe, som laa paa Helsingør Red, lettet 
og stod Sydpaa, alle med Lods om Bord. Den Vind 
kaldtes Lodsevind, og nu gjaldt det at komme ind 
til København og faa et Læs Lodser paa tilbage, det
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gav jo dobbelt Indtægt, de betalte gerne enten en 
Rigsort eller en Tremark for at blive kørt fra Køben
havn til Helsingør. Naar Lodserne gik fra Borde i 
København, søgte de altid hen i „Gamle Avlsgaard“. 
Dær vidste de, at Tørvebønderne holdt til. Dær skulde 
nok min Bedstefader have været lidt af en Favorit; 
for det første kendte han de fleste Lodser fra Hel
singør, og for det andet havde han altid ualmindelig 
gode Heste, det gjaldt jo for Lodserne at komme 
hurtigt tilbage til Helsingør og om Bord paa et nyt 
Skib, for de var ikke saa mange Lodser, saa der 
var nok til hvert Skib. Der laa jo somme Tider 
mange for Anker. En Mand, jeg talte med for nylig, 
sagde, at han engang havde talt 950 Fartøjer for 
Anker ved Helsingør.

Min Bedstefader var som sagt en stor og meget 
stærk Mand. Ingen kunde som han tage sine Snapse, 
aldrig blev han fuld, paastaar de nulevende gamle, 
som har kendt ham. Han sagde selv, at han kunde 
staa i en Skæppe og smide en Tønde Strandsand 
paa Nakken, og det er der vist ikke mange af vort 
Slægtled, der kan gøre ham efter. Han fortalte ogsaa 
tit — jeg har selv hørt det —, at naar Bønderne 
kom til Esrom for at betale Skat, og de saa ikke 
havde aftalte Penge, kunde de godt faa en paa Siden 
af Hovedet af Kontorfolkene, men ham turde de 
aldrig binde an med, han har vel set dem for 
stor ud.

Mine Bedsteforældre havde for mange Aar siden 
Guldbryllup, det var en Begivenhed af Rang i Byen. 
Jeg tror nok, at for ca. 50—60 Aar siden var der 
vist ikke megen Højtid ved Sølvbryllupper her paa 
Egnen, det kom ikke saa meget i Avisen, at den eller 
den havde Sølvbryllup. Men som sagt, der var ikke
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saa lidt Røre i Byen, da de gamle skulde have Guld
bryllup.

Dengang var det ikke saa meget almindelig med 
Gaver ved den Slags Lejligheder; jeg husker, at det 
meste af Byen var enig om at give dem en meget 
stor, fint indbundet Bibel med Guldbrudeparrets Navne 
i Guld. Det var en Gave, som de gamle, særlig min 
Bedstemoder, satte stor Pris paa, ellers læste de to 
gamle altid om Søndagen et Kapitel af Luthers Hus
postil; dengang havde vistnok Folk i Almindelighed 
mere bestemte religiøse Tilbøjeligheder end nu. De 
gamle gik jo altid to Gange om Aaret til Alters, 
ligesom de i deres yngre Dage altid blev aareladet 
een Gang om Aaret. Det blev en saadan Vane, sagde 
min Bedstefader, at han ligefrem kunde mærke det 
paa sig en hel Maaned, førend den aarlige Operation 
skulde foregaa. Naa, tilbage til Brylluppet. Datoen 
husker jeg ikke saa lige. Dagen begyndte med Alter
gang i Humlebæk Kirke, og senere var der en meget 
stor Familiefest i Hjemmet.

Der var mange Mennesker af Familie, Venner og 
Bekendte forsamlede. De gamle var jo Midtpunktet. 
Der blev talt og sunget meget, og senere gik Dansen 
med Liv og Lyst til den lyse Morgen, mine Bedste
forældre var i lang Tid foran i Dansen, men jeg 
husker tydeligt, at om Morgenen havde den gamle 
Bedstefader klinket saa flittigt med de fleste af 
Gæsterne, at der vist ikke var mange, der var rigtig 
sikre paa Benene.

Endnu et Par Smaatræk skal jeg meddele om Bryl
lupper. Fra Grønholt fortælles, at Bryllup i Reglen 
blev holdt Tirsdag eller Fredag og, som tidligere 
nævnt, altid i Ny, dette skete, for at der kunde blive 
Fremgang i de unges Virksomhed og Fortjeneste.
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Blev Brylluppet holdt i Næde, gik det tilbage for 
dem, og fik de Børn, kunde det hænde, at de blev 
sorte. (D. F. S.) —

Naar Bryllupsgæsterne kørte hjem fra Kirke, saa 
skulde den hurtigste Forrider skynde sig til Gaarden 
•efter en Flaske Vin, for naar han kom tilbage at 
møde Brudeparret paa Halvvejen og give dem et 
Glas. — Jo flere Gange Forrideren kunde jage frem 
og tilbage mellem Vogntoget og Kirken, des lykke
ligere blev Brudeparret. (D. F. S.) —

Efter gammel Skik maa ingen af Gæsterne tage 
hjem inden Brudeparret, og naar Brud og Brudgom 
er kommet paa Vognen, samles man alle omkring 
dem med hver sin Haandfuld Risengryn, som man 
kaster op i Vognen til Brudeparret. Det skal betyde, 
at de aldrig vil faa Brødmangel i Huset. (Slangerup 
Landsogn.) Ang. Overtro se iøvrigt III, Side 18—21.

Sindene var stærke i gamle Dage, men de var og
saa haarde, hvad de tidligere nævnte Optrin om Gen
stande, der var anbragt for at saare Brudeparret paa 
Vejen til Kirken, tydeligt viser (se Side 55 og 67). Der 
kunde nævnes flere Optrin af lignende Art, men jeg vil 
nøjes med at nævne et, der er af en særlig Art, thi 
dær laa en Uret bag. En Karl havde et Barn med 
en Pige, men han giftede sig med en anden. Da de 
kom hjem fra Kirken, sad Pigen med sit Barn lige 
inden for Døren. Det var jo en stor Skam, der over
gik Brudgommen, nu alle Gæsterne var til Stede. — 
Han blev saa ked af det, at han solgte Stedet og 
flyttede hen til en anden Egn.-----------

Var nu Ægteskaberne lykkeligere i gamle Dage?
Ja, hvorledes var Grundlaget, fik de unge selv Lov 

at bestemme, hvem de vilde giftes med? Lad os 
høre, hvad Niels Peter Andersen, Smidstrup, siger 
■om den Ting. For de flestes Vedkommende, skriver
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han, var det nok mest Forældrene, der afgjorde saa- 
danne Ting uanset „din eller hendes Vilje“. Naar der 
var en Enke med en Qaard, sad hun sjælden længe 
i den ugifte Stand. Det hed sig, at naar man friede 
til hende, inden Manden var i Jorden, saa fik man 
lettest Ja. Det var ret almindeligt, at en ung Pige 
eller Karl maatte bøje sig for Forældrenes Vilje og 
gifte sig med en Enkemand eller Enke, naar der var 
Gaard og fulgte med, selv om ogsaa den unge havde 
sig en Hjertenskær forinden. „Man finder det i Enkens 
Bo, man ikke finder i Pigernes Sko“, siger et gammelt 
Ordsprog.

De ældre tingede ofte om Medgiftens Størrelse og 
gjorde ligefrem Aftale derom, inden der blev talt 
derom til den vordende Brudgom eller Brud. Det 
skulde synes, at saadanne Ægteskaber snart maatte 
ophøre, men det er yderst sjælden at træffe paa 
Skilsmisse for 70—80 Aar siden, man tog det som 
noget, „der skulde saa være“, „det var saaledes af 
Gud bestemt“, man „undgik ikke sin Skæbne“, og 
derfor tog man Dagene, som de kom. Sammenlignet 
med Nutiden var de gamle Tiders Ægteskaber mere 
holdbare. — Det kunde da ogsaa ske, at de unges 
og de ældres Ønsker faldt sammen, som naar der i 
en Vise fra den Tid berettes om et Frieri, hvor Dat
teren, Sidse, som var den interesserede Part i „Han
delen“, stod paa Lur og overværede Forhandlingerne, 
og da de syntes at være ved at stoppe, udbrød: 
„Læg Klo’den (ung Hest) til, saa slaar han vel til.“ —

Et Par Skildringer af Ægteskaber i gamle Dage 
har jeg optegnet fra Horns Herred. Man tog Varsler 
af Brudefærd. Hvis der skete Uheld, var det særlig 
galt. Der var et Bryllup ude i Koblerne, hvor der 
skete et Uheld paa Vejen til Kirken. Der havde været 
nogen Vanskelighed med at faa Datteren gift. Hendes
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Fader var Gaardmand, og hun skulde jo have Gaar
den. Der var flere Gaardmandssønner, der friede til 
hende, men hun havde fattet Kærlighed til en anden, 
og han var Tjenestekarl. To Gange blev hun forlovet 
med en Gaardmandssøn, de blev „skrevet sammen“ 
hos Præsten, og Karlen kom paa Prøve i Gaarden, men 
hver Gang de naaede hen imod Bryllupsdagen (der 
var en Maaneds Tid imellem, at de blev skrevet 
sammen, og saa Brylluppet), trak hun sig tilbage. 
Den ene Gang sendte hun Bud til ham, hun havde 
i Tankerne, at hun vilde tale med ham. Han sagde 
saa til hende, at hvis hun tog den anden, Gaard- 
mandssønnen, saa skulde han love hende aldrig at 
gaa hendes Døre for nær. Men hun tog ikke Gaard- 
mandssønnen, og det endte til sidst med, at hun 
alligevel fik Tjenestekarlen, men paa Vejen til Kirken 
sprang der en Skagle, saa de maatte holde og ud
bedre Skaden, og det blev taget som et meget uhel
digt Varsel. Folk nu om Stunder holder heller ikke 
af at holde, naar de i et Brudefølge er paa Vej til 
Kirke. — Det gik ogsaa uheldigt for de to unge. 
Det var ikke saa meget den unge Mands Skyld som 
dette, at de to gamle aldrig kunde gøre sig fortrolige 
med, at denne Tjenestekarl skulde have deres Gaard. 
Saa blev der Vanskeligheder. Han vilde indføre For
bedringer, det vilde de gamle iklje. Det endte i 
Ulykke. -------

Det var ret almindeligt, at de giftede sig af For
nuftgrunde, siger min Hjemmelsmand, og saa fort
sætter han: Der døde for ikke saa længe siden en 
Kone paa seks og firs, hun fortalte, at da hun skulde 
hjemmefra for at giftes med min Farbror, græd hun 
lidt. Hun var fra Krogstrup, og nu skulde hun til 
Draaby, godt en Snes Aar var hun, og dær kendte 
hun ikke andre end min Farbror. Han havde et Sted,
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som egentlig en anden Farbroder skulde have haft, 
men han vilde saa ikke, og derfor maatte de giftes, 
saa hun kunde komme ned og blive Husmoder. Der
for gik det lidt hastigt. Men da hun græd, sagde 
hendes Moder til hende: „Du skulde skamme dig 
noget og give dig til at græde. Du faar den, du selv 
har valgt dig, men dengang jeg blev gift, havde jeg 
ikke set Jep’ før den Dag, vi skulde skrives sammen. 
Han var nedad fra Sundet af — fra Rungsted eller 
deromkring —, og jeg maatte tage ham, fordi han 
havde de 200 Rigsdaler, som vi manglede til Ind- 
fæstning, saa vi kunde overtage Gaarden, da mine 
Forældre ikke kunde mere, men jeg var glad, at jeg 
fik en god Mand.“

At den gamle Kone havde Ret i sin sidste Bemærk
ning, tyder følgende Træk ogsaa paa. Der udbrød i 
Byen Ordrup en Tyfusepidemi. Et Sted døde For
ældrene, og der var et Barn, som ingen ret gerne 
vilde tage, fordi de var bange for Smitten. Men saa 
tog Jep’ det; derved kom Smitten ind i Gaarden, og 
baade Jep’ og et af hans Børn døde. — Men Ane, 
som Jep’s Datter hed, blev meget lykkelig med sin 
Mand, men han døde tidligt.

Lad mig endvidere gengive en Beretning, som 
Billedskærer Lars Nielsen, Kulhusene, har sendt mig. 
Den handler om et Ægteskab i Horns Herred og 
lyder som følger.

Ole Hansen, som havde Alholmgaarden omkring 
Midten af forrige Aarhundrede og ind til sidst i Tres
serne, sad paa sine gamle Dage som Enkemand efter 
sin tredie Kones Død, men han havde en Datter, Ane, 
der bestyrede Huset for ham. Hun var en sjælden 
flittig og dygtig Pige, venlig mod Gaardens Tyende, 
god mod fattige Folk her i Skoven, elskværdig mod 
enhver og dertil smuk og livsglad. Det var da ikke

6
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underligt, at hun var godt lidt af alle, som kendte 
hende. De unge Gaardmandssønner saa mildt til den 
smukke blaaøjede Datter paa Alholmgaarden, dog mest 
Nabosønnen, Andreas Petersen Vest, der var eneste 
Søn paa Hjortegaarden. Saa kom Krigen i 1864, og 
den unge Gaardmandssøn blev indkaldt. Hans For
ældre, som var velstaaende, vilde stille en Mand for 
ham, men han erklærede, at han ikke vilde sætte den 
Skamplet paa sit Navn at stille en lejet Stridsmand, naar 
Danmark var i Fare. Han drog saa af Sted, deltog som 
en modig Soldat i Kampene og faldt ved Dybbøl den 28. 
Marts. „Av, dær fik jeg nok,“ var hans sidste Ord, da 
han fik den dræbende Kugle. Hans Lig blev hjemsendt 
og jordet paa Draaby Kirkegaard, hvor Graven endnu 
vises. Under alt dette gik Ane paa Alholmgaarden 
omkring bleg som et Lig, og det kunde ses, at hun 
græd i Enrum. Hun var ikke længer munter og glad, 
men dog fremdeles den raske og flittige Pige til at 
styre Hjemmet for Faderen. Saaledes gled nu Tiden. 
Da kom der engang en Hestepranger fra en fremmed 
Egn her til Skoven for at handle. Han kom ogsaa 
til Alholmsgaarden, og Ole Hansen havde en gam
mel Hest, som han nok vilde sælge, men de kunde 
ikke blive enige om Prisen. Datteren satte Mad, 01 
og Brændevin paa Bordet, og de to Mænd sad saa 
og gjorde sig til gode, medens de handlede videre 
om Hesten. Under disse Forhandlinger lagde Heste
prangeren Mærke til den smukke unge Datter, der 
vartede op, og fremkom med et Forslag. Han havde 
efter Tidens Skik og Brug i Kommission at skulle 
skaffe en Gaardmandsdatter til en Gaardmandssøn og 
tilbød nu Ole Hansen denne til Svigersøn mod, at 
han overlod ham den gamle Hest for den Sum, han 
havde budt for den. Ole Hansen var dog saa forsig
tig, at han først vilde vide Besked om, hvad Med-
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•gift der kunde ventes med Svigersønnen. Hestepran
geren vidste Besked og kunde give fuldstændig Op
lysning om dette, han nævnede nu baade Pengesum
men samt Tallet paa de hjemmelavede Dyner, Skjor
ter og Lagner, hjemmestrikkede Strømper af treløbet 
Garn, hvor mange Alen Hørlærred og Vadmel, kort 
sagt alt havde han Besked paa og kunde forklare, og 
da Ole Hansen havde faaet disse Oplysninger, som 
han fandt tilfredsstillende, gik han ind paa Forslaget, 
og de to Mænd gav hinanden Haandslag paa Han
delen og drak Lidkøb. Saaledes gik det til, at Ane 
blev solgt sammen med sin Faders den gamle Hest. 
Vil man nu spørge, om ikke Datteren blev taget med 
paa Raad i dette Anliggende, saa maa jeg give den 
Oplysning, at sligt ikke altid var Skik og Brug blandt 
Bønderne i hin Tid og mindst hos en Mand som Ole 
Hansen, der havde de gamle Skovbønders stejle og 
selvraadige Sind. Per Sørensen kom saa til Alholm- 
•gaarden og blev Svigersøn, og det bedste var, at han 
blev en flink og elskværdig Mand, der kom til at leve 
et lykkeligt Familieliv sammen med Ane. De var meget 
gæstfrie Folk og hjælpsomme mod baade store og 
smaa. Sidst i Halvfjerdserne solgte de Alholmgaarden 
og købte en Gaard i Udesundby ved Frederikssund. 
Dær modtog de hele deres Liv igennem med deres 
sædvanlige Gæstfrihed gamle Venner fra Skoven, lige
som de ogsaa altid var velkomne i den Egn, de havde 
forladt, og hvor Ane havde vundet alles Hjerter som 
ingen anden siden. Per Sørensen og Ane havde en 
Søn og fem Døtre. Hun var hele sit Liv igennem 
en flittig og stræbsom Kvinde. Den ansete Lægpræ
dikant Ludvig Mortensen fra Roskildeegnen, som 
gæstede Skoven, gav hende det Skudsmaal, at hun 
var en ægte Dannekvinde. Hun var den af alle de 
gamle, som jeg kendte, der mest fortjener at hædres
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og fremdrages som et Eksempel for de kommende 
Slægter.-----------

Lad mig endelig berette en lidt spøgefuld Historie, 
som bl. a. ogsaa viser, hvor fattige Tiderne var i 
gamle Dage. Det var paa de Tider, da en Jernkakkel
ovn ikke fandtes i Fattigmands Hus; der var dem, 
der maatte nøjes med et opmuret Ildsted. Der var en 
halvgammel Pige, der hørte til ude paa Halsnæs. Hun 
hed Katrine, men kaldtes Krykke-Katrine, fordi hun 
gik ved Krykker. Hun vandrede omkring, og til Trods
for, at hun var daarligt gaaende, kom hun helt over 
til Horns Herred. Hun var noget godtroende og bildte 
sig ind, at der et Sted var en Karl, der vilde have 
hende. Det blev nu ikke til noget, og hun fortalte 
selv om, hvordan det var gaaet til. Hun var en Dag 
kommet ind i den Gaard, hvor Karlen boede. „Men 
hvad er der paa Færde dog“ — siger jeg —, „siden 
Karlens de nytraa’nede Støvler staar henne ved Kak
kelovnen?" Saa siger Husmoderen: „Ved du ikke det, 
Katrine, han ska’ jo te Præ’sten og skrives te Kone.“ 
Og saa kan 1 jo nok tænke, hvordan jeg blev til Mode. 
„Men hvem ska’ han da ha’?“ —„ Han ska’ ha’ Søvle- 
Sids’fra Overdrevet.“ — „Har hun da noget til Bed
ste?“ — „Ja, det kan du tro, hun har. Hun har So 
og Ko, Jernkakkelovn og Bryggerkeddel, en Dyne og 
to Pyds (lange Puder) og 15 Rigsdaler i Penge.“ — 
Ja, saa var jeg jo klar over, at jeg var for let over 
for saadan Velstand.-----------

Naar jeg nu har gengivet et Par Eksempler paa, at 
et Par unge giftede sig, uden at der var Kærlighed 
bag, og selv om saadanne Giftermaal oftest skyldtes 
Forældrenes stærke Vilje, maa man dog ikke tro, at 
det altid gik saa godt som i nævnte Tilfælde. I et af 
Amtets nordøstlige Sogne var der engang Dobbelt
bryllup. Der var to Søskende fra en Gaard, der skulde
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•giftes med to fra en anden. Men da de skulde til at 
køre til Kirke, kunde de ikke finde den ene Brudgom. 
Endelig fandt de ham nede i Loen. Han havde hængt 
sig. Men de kørte til Kirke, det andet Par blev viet, 
og de holdt Gilde og dansede hele Natten.

Hvad var nu Aarsagen til, at man kunde tage dette 
triste Dødsfald paa saa rolig en Maade? Var det 
Haardhed eller Styrke? Begge Dele. Forældrene har 
sagt som saa, at nu var Ulykken engang sket, men 
endnu mere Folkesnak vilde der blive, om man saa 
tilmed gik hen og aflyste eller ødelagde Gildet, og 
Folkesnak har altid været Bønders Skræk. Naa ja, 
sket var sket — det skulde nu saa være —, og saa 
gennemførte de Gildet til sidste Dans.

Nu maa man endelig ikke tro, at den Tids Forældre 
var mere onde end Nutidens. Naar de lempede — 
eller tvang — et Ægteskab igennem mod de paagæl
dendes eller i alt Fald imod den ene af de paagæl- 
•dendes Vilje, var det naturligvis, fordi de mente, at 
•det var bedst saadan. De vilde deres Børn det bed
ste. Og saa maa man endelig ikke glemme to Ting, 
•og det er, at lige fra Udskiftningstiden og langt op 
i forrige Aarhundrede var Landbefolkningen i de aller
fleste Tilfælde fattig og levede under yderst nøjsomme 
Kaar. Naar en Sigtemad for Gaardmandsbørn var en 
Højtid og et Juletræ aldrig set, forstaar man vel lidt af 
Forskellen paa dengang og nu. Det kunde være strengt 
at sidde med en Gaard eller et Sted og klare Udgif
terne, men det var haardt at være fattig, ja, for nu 
kommer det andet. Var man blevet fattig, saa var der 
Posen og Kæppen tilbage, og blev man for gam
mel til det, ja, saa endte det ofte med Strikken. I vore 
Dage er der jo dog mange Hjælpekilder for fattige, 
gamle og syge. De kan have det strengt nok, det er 
sandt, men dengang var deres Skæbne forfærdelig.
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At Forældrene vilde redde deres Børn fra det for
færdelige — om muligt med Magt —, det forstaar vi 
kun, naar vi ser den uhyre Forskel paa økonomisk 
Velvære hele Samfundet igennem, som en Sammen
ligning mellem nu og dengang viser. Lad mig bare 
pege paa en Ting endnu. Unge Piger kan nu faa 
mangfoldige Stillinger baade i Statens, Kommunens 
og privates Tjeneste. De kan skaffe sig selv Føde og 
Klæder, om ikke den skulde melde sig, som de gerne 
vil leve Livet sammen med. I ældre Tid var dette for 
en Bondepige helt umuligt og for en Købstadpige 
omtrent. Blev man ikke gift, var der ikke anden Udvej 
end at blive Tjenestepige hele sit Liv eller spise 
Naadsensbrød hos en Slægtning. Og det kunde ofte 
— især hvis der var lidt i Forvejen —, blive bittert 
nok. Ja, saa tog man den, der meldte sig og var fornøjet 
til, og kunde ens Forældre ordne Sagen, var det jo 
Bevis paa, at de var kærlige og fremsynte Folk.

At en Enke eller Enkemand som tidligere antydet 
sjælden levede ret længe i enlig Stand, er rigtigt nok. 
Slægtstavler viser det tydeligt. I E. Carstensens „Hjør- 
lunde Sogns Historie“ slaar jeg op paa en tilfældig 
Gaard. Manden dør i September 1704, og i Januar 
1705 gifter hans Enke sig med sin Tjenestekarl. Paa 
samme Gaard dør Konen i August 1762, og i Decem
ber samme Aar gifter Manden sig paany. Det blev kun 
stakket Glæde, for i April 1763 afgaar han ved Døden. 
Men i Oktober samme Aar gifter hans Enke sig igen. 
Naturligvis blev de økonomiske Forhold, efter at Land
boreformerne havde gjort deres Virkning, og efter at 
Landbrugskrisen 1818—28 var gennemstridt, bedre, og 
dermed forandres ogsaa i nogen Grad disse Forhold.

Naar de unge i vore Dage har faaet langt større 
Frihed til selv at vælge deres Livsledsager eller Livs
ledsagerinde, er Aarsagen næppe, at Menneskene er
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blevet bedre, men det er den, at de økonomiske 
Forhold er blevet saa langt lettere. Stationsbyers Op
komst, Byernes Vækst og Chancerne dær har ogsaa 
støttet de unge stærkt. Naar det tidligere er sagt, at 
der var faa Skilsmisser i gamle Dage, er Aarsagen 
for en stor Del ogsaa af økonomisk Art. Var der lidt 
til een Husstand, vilde der blive endnu mindre til to. 
Selvfølgelig maa man i alle disse Forhold, der ganske 
vist er noget sammensatte, ikke se bort fra den Lydig
hed og den Pligtfølelse, som hin Tid ejede i større 
Grad end vor. Og dertil kommer en særdeles vigtig 
Ting, som findes endnu paa Landet, hvor Stations
byerne ikke har moderniseret det hele, og det er det 
nære Samliv mellem Sognets Folk. Selvfølgelig laa 
der deri en Vagtsomhed, en Lyst til Kritik, saa snart 
nogen bar sig anderledes ad, end Skik var, men der 
laa ogsaa et Fællesskab, som havde lange Rødder. 
Begge Dele foraarsagede, at der var Ting, man ikke 
gjorde, hvis man ikke vilde i Folkemunde og sam
tidig miste Fællesskabets Tusinde Glæder. Angsten 
for, hvad andre Folk siger, og for at komme til at 
staa alene, vil, hvor Befolkningen danner en stærk 
Enhed, altid være en kraftig Støtte for et fast og 
sundt Familieliv, og denne Angst er stor paa Landet.



BARSELGILDE
AAR vi nu skal til at se, hvordan et gammeldags 

Barselgilde formede sig, vil vi se, hvad den 
gamle Fortæller, fhv. Folketingsmand Lars Larsen1) 
beretter herom.

Barselgildet fandt ikke som nu Sted paa Daabs- 
dagen, men først en Tid senere ved Barselkonens 
Kirkegang. Hjemmedaab var sjælden, men Barnet 
blev døbt første Søndag efter Fødselen, og indtil 
den Tid skulde der brænde Lys i Stuen, for ellers 
kunde Barnet blive forbyttet, men efter Daaben var 
Forbytning umulig, da havde Troldtøjet ingen Magt. 
Til Daaben havde Barnet en særlig Kjole paa, som 
kaldtes Kristentøj. Før Paaklædningen blev Barnet

’) Jeg henviser iøvrigt til „Nordsjællandsk Landsbyliv i ældre 
Tid. Paa Grundlag af fhv. Folketingsmand Lars Larsens 
Beretninger udarbejdet af Anders Uhrskov. 1918. — Skønt 
denne Bog forlængst er udsolgt, har jeg dog valgt ikke at 
benytte dette Stof, som alt er offentliggjort i Bogform. En 
enkelt Undtagelse gør jeg her.
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ført over Ild, og i dets Tøj blev der indsat Staal, en 
Mønt og et Blad af Luthers Katekismus. Den Kone, 
som bar Barnet — det var aldrig Moderen —, kaldtes 
Staakonen. Hun og hendes Mand kørte til Kirke 
med den lille, og nogle blev bedt om at møde i 
Kirken som Faddere, men egentlig Gilde var der ikke 
før ved Konens Kirkegang, som fandt Sted ca. seks 
Uger efter Barnets Daab.

En anden Skildring af et Barselgilde med Forhin
dringer har jeg optegnet efter Fortælling af Gartner 
Lars Larsen, Eilstrup. Vi kommer samtidig til at 
omtale Pastor Weile i Græsted-Maarum. Han var 
født 1767 og døde 1848, og om ham gaar der en 
Del Historier. Jeg gengiver her, hvad der kommer 
•denne Sag ved.

Weile var en sløj Prædikant. Der kom ikke mange 
Mennesker i Kirke i Maarum, der kunde være en 
fem, seks Stykker. Var der kun en tre, fire, gik han 
op og sagde, han holdt ingen Gudstjeneste, og saa 
kørte han hjem igen. Han var meget glemsom. 
Skulde der være Altergang, havde han gerne glemt 
Brødet og Vinen, og saa maatte Karlen ride hjem 
•efter det, mens han prædikede, eller ogsaa sagde 
han blot, at der blev ingen Altergang, de kunde 
komme igen næste Søndag. Engang skulde min 
Bedstemor holde Kirkegang. Det var saadan i de 
Tider, at et nyfødt Barn ofte blev døbt Dagen efter 
Fødselen, ellers kunde Troldtøjet ombytte det, det 
var sket flere Gange, og det var noget saa forfærde
ligt, for saa var der ikke noget, der voksede paa 
Barnet uden Hovedet; men naar de var døbt, kunde 
Troldtøjet ikke tage dem. Før Barnedaaben gik 
Faderen rundt og bad Byens Mænd være Faddere. 
De ofrede ogsaa, men der var ikke noget Gilde. Det 
:kom først, naar Barselkonen var blevet rask og holdt
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sin Kirkegang. Hun kom efter Gudstjenestens Be
gyndelse med alle de Koner, der hørte til Lavet, og 
saa gik Præsten ud i Vaabenhuset og holdt en lille 
Tale til hende og førte hende ind i Kirken. Den Søn
dag, min Bedstemoder skulde holde Kirkegang, var 
der kun en tre, fire i Kirken, og saa sagde Præsten: 
„Ja, saa bliver der ingen Tjeneste“, han huskede 
ikke paa, at der var Kirkegangskone. Han kører jo, 
og han møder Vognen med Kirkegangskonen ved 
den gamle Skole. De holder stille, og hun beder 
ham om at vende om. Ja, han huskede ikke paa, 
at der var Kirkegangskone, vende om vilde han 
ikke, men han gav hende et godt Raad: nu kunde 
hun køre bagefter ham til Græsted Kirke, saa vilde 
han indlede hende der. Men det vilde hun ikke gaa 
ind paa; hun siger saa til Kusken, om han ikke vilde 
køre op til Sognefogden Niels Hansen, som boede 
lige ved Kirken, saa vilde hun raadføre sig med ham. 
Sognefogden gav hende det Raad: At køre bagefter 
Præsten til Græsted skulde hun ikke, men nu skulde 
hun tage hjem og fortsætte Gildet og lade, som hun 
havde holdt Kirkegang. Søndagen efter skulde hun 
saa holde sin Kirkegang, men da skulde hun kun 
tage en fire, fem Koner med sig, saa gik Præsten 
Glip af det store Offer. Og saadan blev det.

Fra Oppesundby har jeg en Beretning af Hans 
Peter Hansen, af hvem jeg allerede har bragt en 
Juleskildring. Naar et Barn skulde i Kirke, gik der 
en Bedekone ud til Slægtninge og de fleste Beboere 
i Sognet og indbød dem til Barselgilde. Det var en 
god Forretning, for hun fik nogle Bedeskillinger hvert 
Sted. Hvor hun kom ind og bad, læste hun en Remse 
op: Jeg har en flittig Hilsen at bringe til Far og 
Mor, Sønner og Døtre fra N. N. og hans Kone, om
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INDGANGEN TIL VEJBY KIRKE

I vil være saa gode at møde paa Søndag Formiddag 
Kl. 10 og være deres Gæst ved et Maaltid Mad og 
en Kop Kaffe, derefter følge N. N.s Kone og deres 
lille Datter til Kirke, overvære Daabshandlingen og 
følge dem hjem igen og spise og drikke, derefter 
Dans og Musik, saa længe 1 lyster. Saa lover de at 
tjene jer paa lignende Maade, om de derom bliver
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:bemødt Saa skulde jeg bede om en lille Taar Mælk 
og Fløde.

Naar saa Dagen kom, mødte et Bud fra hvert Sted, 
hvor de var indbudt til Gildet, med en Krukke Mælk, 
en Flaske Fløde og en Kop Smør, de blev opvartet 
med Smørrebrød og Kaffe. Ved Titiden mødte saa 
"Gæsterne, og de blev opvartet med Smørrebrød, Ost 
•og Kød, derefter fik de Kaffe med Sukkerkringler og 
Tvebakker. Saa kørte de til Kirke, første Vogn med 
Barnet og to Koner, den, der skulde holde Barnet 
over Daaben, og den, der skulde give Barnet Patte, 
anden Vogn med Kirkegangskonen og et Par andre 
Koner, der var bedt til at følge hende i Kirken. Naar 
•de kom til Kirken, gik Konen med sit Følge ind i 
Vaabenhuset, hvor de blev. Saa kom Præsten ud og 
holdt en Indledningstale, og derpaa ledede han Konen 
ind i Kirken. Den Kone, som skulde staa med Barnet, 
■og den, der skulde give Patte, tog ind hos Skole
læreren, til Prædikenen var forbi. Derefter foregik 
Daabshandlingen. Naar Barnet var døbt, gik de to 
Koner op med Barnet og ofrede, og derefter Mæn
dene. Naar de kom ned i Stolene, gik Kirkegangs
konen og alle de andre Koner op og ofrede. Efter 
Kirketjenesten kørte de hjem i samme Orden, som 
de kørte til Kirke. Naar de kom hjem, gik de til 
Bords og blev opvartet med Smørrebrød og Snaps. 
Til Gildet var nogle af de nærmeste Naboer bedt til 
Opvartning, Mændene til Opvartere og Konerne til 
Kokke. Medens der blev spist Smørrebrød, havde 
Konerne travlt med at lave Risengrødsfadene til. Paa 
Grøden blev drysset Sukker og Kanel, og i Midten 
var der et Kors fyldt med Smør. Naar Grødfadene 
skulde bæres ind, gik Konen i Huset foran med det 
første Fad, og derefter fulgte Kogekonerne i Række 
med saa mange Fade, som skulde ind paa Bordene.
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Oven paa Grøden fik man Klipfisk med Sennop og 
smeltet Smør, og Opvarterne gik omkring og skæn
kede rigeligt med Snapse. „Fisken skulde svømme“,, 
sagde de. Under Spisningen spillede Musikken, og 
saa gik en af Musikkerne rundt med en Tallerken, 
hvorpaa der blev lagt en Skærv til Musikken. Hver 
Mand og Kvinde gav almindeligt en Mark. Naar de 
var færdige med at spise, rejste de sig, tog hinanden 
i Haanden og sagde „Tak for Mad“. De fremmede 
Koner gik saa ind til Konen og gav hende Patte- 
penge, de var lagt i en Seddel, hvorpaa Giverens 
Navn var skrevet. I Sedlen var lagt tre Mark eller 
en Rigsdaler, eftersom man havde Raad til. Derefter 
blev der danset, spillet Kort, spist og drukket til den 
lyse Dag. De dansende Mandfolk betalte Musikanter
penge, det var gerne fra to Mark til en Rigsdaler 
efter eget Skøn. —

I denne sidste Skildring er Barnedaaben og Bar
selgilde slaaet sammen, men det er dog stadig saadan, 
at Konen, der har faaet et Barn, ikke maa gaa ud, 
før hun har været i Kirke. Det sømmede sig ikke.. 
Angaaende Overtro knyttet til Barnefødsel henviser 
jeg iøvrigt til III, Side 21—24.

Fra Helsinge har Jernbaneassistent P. F. Petersen,. 
Vemb, optegnet en Skildring af Barnedaab, hvori han 
fortæller, at der blev indbudt til Barselgilde ca. fire 
Dage forud, og den, der gik rundt og bad, kunde 
enten være en Mand, Kone eller Pige, sjældent em 
Karl, og aldrig Manden eller Konen, hvor Gildet skulde 
staa. Bedekonen havde gerne, hvordan Vejret end var, 
en Paraply med sig og et Lommetørklæde i Haanden,, 
og med et meget alvorligt Ansigtsudtryk blev følgende 
Indbydelse fremført: „God Dag. Jeg skulde hilse jer 
fra N. N. og spørge jer, om I ikke vilde være saai 
gode at møde Søndag Formiddag Kl. 10 og følge tiB
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Kirke, Manden for at ofre, Konen for at ofre med Kirke
gangskonen, og Sønner og Døtre staa Faddere, og 
saa følge med hjem og ruite Qilde hele Natten, og 
Tjenestefolkene møde om Aftenen til Spisning og Dans, 
og saa, om I vilde møde igen om Mandagen til Anden
dagsgilde.“ Bedekonen fik derefter en eller to Mark 
og blev blev beværtet med Kaffe, eller var det en 
Mand, med Snaps og 01. Bedekonen kunde tjene en 
hel rar Skilling ved saaledes at byde til Gilde. Til 
Gengæld vaskede hun op ellers var paa anden Maade 
behjælpelig under Festen. (D. F. S.)

En gammel Kone, Stine Niels Nielsen fra Græse, 
har gengivet følgende Bederemse: Jeg har en flittig 
Hilsen at bringe til Far og Mor, Sønner og Døtre, 
Karle og Piger fra N. N., om de vil være saa ven
lige at møde Søndag Formiddag Kl. 10, følge med 
Konen i Kirke, ofre med hende, være Fadder til Bar
net, følge med tilbage til Hjemmet, spise til Middag, 
drikke Kaffe og ellers nyde, hvad Huset formaar. Der
næst Spil og Dans, saa længe de lyster. Saa lover de 
at tjene igen, paa hvad Maade de bedst kan. Og saa 
skulde jeg bede om lidt Mælk og Fløde.-----------

Gildesmaden var Klipfisk og Boghvedegrød, i lidt 
nyere Tid Risengrød. Hvis Præst og Skolelærer del
tog, spiste de sammen med Kvinderne, Mændene spi
ste altid i et eget Hold. Ved Kaffen blev en Kone 
ansat til at skænke Kaffe, anden til at skænke Fløde, 
•det blev anset for en Ære. Ved Kaffebordet fik Staa- 
konen og Pattekonen Hæderspladsen, derefter Gaard- 
mandskonerne og saa de øvrige.-----------

Fra Ørby har jeg optegnet en Skildring af et Bar
selsgilde, der holdtes i Slutningen af den gamle Tid. 
Det var i Aaret 1879, at et Par Gaardmandsfolk havde 
deres Søn i Kirke. Der var halvfjerds Familier med, 
•og de var indbudt af en Bedepige. Det var en ren For-
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retning at være Bedepige, hun tjente ved denne Lejlighed 
en sytten, atten Kroner. Der var en, to eller tre Maane- 
der imellem Fødsel og Barnedaab. Drengen, der her 
er Tale om, var 27s Maaned, da han var i Kirke. I 
den Tid maatte Moderen ikke komme ud, og Barnet 
maatte ikke tages af Svøbet. Paa Daabsdagen var der 
en ældre Kone, som gjorde ham i Stand, og hun spurgte 
da Moderen, om hun ikke kunde give hende et Blad 
af en Salmebog, og saa blev det et Blad af Balles 
Lærebog. Barnet skulde ogsaa have en Femogtyve
øre paa sig, og for den skulde den første Bog købes, 
saa blev han ikke tungnem. Mønten, Bladet og en 
lille Smule Brød blev pakket ind og lagt paa Barnets 
Bryst. — —

I Horns Herred var Skikkene noget anderledes. Dær 
havde de en Mand til at bede, og han skulde altid 
have en Pisk i Haanden. Der var en Tømrer fra Neder 
Draaby, han havde hverken Hest eller Vogn, men 
naar han skulde ud at be’, havde han altid en Køre- 
pisk i Haanden. Han havde ogsaa sin bestemte Bede- 
remse. Han bad dem om at komme, spise og drikke, 
følge med til Kirke og ofre og følge med tilbage og 
spise og drikke, saalænge som deres gode Hjerte til
sagde dem det.

Var det en Piges Barnedaab, han bad til, maatte 
han ikke sidde ned, mens han blev beværtet, da det 
vilde have til Følge, at Barnet som voksen vilde blive 
siddegal (have Tilbøjelighed til at sidde ned i Stedet 
for at være huslig. Datidens Kvinder skulde jo staa 
op, ogsaa naar de fik Mad.) Var det derimod en 
Dreng, til hvis Daab han bad, maatte han nok sidde 
ned.-----------

Men de gamle Skikke svandt jo hen, saaledes ogsaa 
dette at bringe Mælk, Fløde og Smør til Gildesgaar- 
■den. Et Sted — ogsaa i Horns Herred — havde Bar-
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nets Fader selv været ude at byde til Barselsgilde,, 
men han havde ikke sagt noget om Mælk. Naboens 
Datter gik saa ind og spurgte, hvad de skulde have,, 
for Manden havde ikke bedt dem til Grød. Men Man
den svarede: „Jeg var ude at bede, men jeg var ikke 
ude at tigge.“-----------

Meget gamle Skikke har vi aabenbart i nogle Op
tegnelser, Thorkild Gravlund har gjort i Kikhavn efter 
Samtale med forskellige.

Kort efter Barnefødsel bedtes Byens Koner sammen 
til Koneforsamling. Naar de havde spist, dansede de.. 
De tog blot fat i hinanden og snurrede lidt rundt. Det 
var ikke i Kreds. Nogen særlig Tro kendes ikke om 
dette, det var blot en Morskab, men de skulde ha’ en 
Omgang alle. Gamle Koner kunde sige, at det var 
bedre, de yngre dansede ene, men det var der ingen 
Tale om, de skulde alle dreje rundt i Dansen, skønt: 
der hverken var Musik eller Sang til. Gildekosten ved 
Koneforsamlingen var Grød og Fisk. —

En Kvinde „bad til Fadder“, og naar hun var inde 
et Sted, søgte hun at sætte den hvide Pind fra sig 
i Gangen (hvis dette lykkedes at faa Pinden anbragt,, 
uden det blev opdaget, skulde de dær i Huset have 
Barn næste Gang.)-------

Naa, lad os saa faa et Par muntre Historier, før vi 
slutter af. Ved et Barselsgilde var der en Kone, der 
med god Grund var ansat for noget bjergsom. Da hun 
vilde gaa hjem, havde hun netop været saa heldig at 
faa et Par Pund Smør puttet i Lommen. Men det var 
blevet opdaget, og saa var Hævnen jo sød. Hun maatte 
da endelig ikke gaa endnu, det kunde der slet ikke 
være Tale om, det var alt for tidligt, hun skulde hen 
at vugge den lille, hun holdt jo saa meget af Børn. 
Og saa fik de hende anbragt ved Siden af den hede 
Kakkelovn, hvor hun maatte sidde og vugge — dette
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ærefulde Arbejde var jo ikke til at rende fra —, indtil 
de to Pund Smør smeltede og løb hen over Gulvet.

En anden Gang gik det hende ogsaa galt. Som flere 
Gange omtalt havde man til gamle Gilder intet andet 
Bagværk end Sukkerkringler og Tvebakker, som man 
købte hos Bageren, og nu havde Konen, før hun skulde 
til at gaa hjem, nejlet en Del Sukkerkringler og faaet 
dem anbragt nogenlunde godt skjult under Tøjet. Men 
det var ogsaa blevet opdaget, og hun maatte da ikke gaa 
endnu, Per vilde danse med hende først, Povl vilde 
ogsaa, det vilde hun da ikke sige nej til? Og saa 
svang de hende i Dansen, den ene efter den anden, 
saa Sukkerkringlerne fløj ud fra hende og skramlede 
hen ad Gulvet. —

7



BEGRAVELSE
AAR vi nu skal se, hvorledes Begravelser gik for 

sig, er det naturligt først at lade den gamle
Bonde faa Ordet, som tidligere har fortalt om Jule
skikkene for omkring Hundrede Aar siden. Han 
skriver saaledes: Naar et Menneske var afgaaet ved 
Døden, skulde det klædes i fint Linned, som i Al
mindelighed var lavet flere Aar i Forvejen. Baade 
Kvinder og Mænd skulde have deres Jordetøj lig
gende i en Kiste parat til Døden kom. Naar et Lig 
var lagt i Kiste, skulde det belægges med Staal i 
Form af en oplukket Saks og med et Kors flettet af 
Halmstraa. Medens et Lig blev ført ud fra Hjemmet, 
skulde alle Bistaderne være nedsat paa Jorden. Efter 
at Graven var tilkastet, skulde en ældre Kvinde be
strø den med Hørfrø. Dette skulde afværge Gen
gangeri. Begravelsen formede sig i Almindelighed 
som en lille Fest, der varede et Par Dage. Der blev 
beværtet med Risengrød og Klipfisk samt spillet Kort,
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EN KOBBERKRUKKE

men dog som Regel i det stille. Denne Sammenkomst 
skulde være til Hæder for den afdøde og blev da 
ogsaa i Almindelighed benævnet som Qravøl. Første 
Søndag efter Begravelsen skulde hele Familien gaa 
til Kirke og da samtidig pynte Graven med Blomster. 
Naar en yngre Kone eller Mand var afgaaet ved Dø
den, skulde det være sær
deles heldigt for de unge 
giftelystne at fri til Enken 
eller Enkemanden paa selve
Begravelsesdagen. Dette 

skulde bringe Lykke med 
Foretagendet. Ofte blev 
det sagt til de unge, at 
de skulde huske, at der al
tid fandtes mere i en Enkes 
eller Enkemands Bo end i 
Pigernes og Karlenes Sko. 
Sørgeklæder skulde bæres 
baade hjemme og ude mindst en Maaned efter Døds
faldet. Sørgeklæderne skulde være sorte, men ogsaa 
nette. Dette skulde varsle en lykkelig Fremtid. —

Med Hensyn til Overtro henvises til III, Side 37— 
39. En Skildring af en Begravelse i gamle Dage har 
jeg modtaget fra pensioneret Telefonformand Fr. Niel
sen, Gasværksvej 39, Hillerød, og den lyder saaledes.

Naar der skulde være Begravelser paa Landet i 
Halvtredserne og Tresserne, blev der udsendt en 
Bedemand, det var gerne en Mand, som var lidt 
fremragende i Sognet, enten en Hjulmand, Tækker 
eller lignende.

Den Morgen, som Begravelsen skulde være, blev 
Pigen sendt af Sted med en blankpudset Kobber
krukke med Mælk i og Smør i et Sukkerglas — saa- 
dan en tre Pund —, og det var sat op i en Top,
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der var bred forneden og smal foroven, og pyntet 
med Krucifikser, som var lavet enten med en Ske 
eller et lille Glas. Saa var der dækket et pænt Bord, 
Pigerne skulde ind at spise, og bagefter fik de 
Kaffe. Saa skulde de ind at se Liget, det laa gerne 
i Øverstestuen, om Sommeren var det ikke alle Tider 

saa behageligt.
Begravelsesdagen 
kom saa alle Vog
nene med dem, 
som skulde følge. 
Efter at de havde 
spist, kørte de til 
Kirke. Paa den 
forreste Vogn var 
Liget, og dernæst 
Vognen medKran- 
sepigerne, først

Køretøjerne med
to Heste og saa alle Enspænderne, alt i Skridt. 
Det var en kold Tur om Vinteren. Naar de saa 
kom til Kirkegaarden, blev Kisten løftet af Vog
nen, Skolelæreren gik foran og sang en Salme, 
mens Kisten blev baaret rundt om Kirken, ret om og 
hen til Graven, og saa kom Præsten til og gjorde 
en Tale over den afdøde. Naar det var forbi, tog 
alle Mand af Følget fat og kastede Graven til. Der
efter lagde Pigerne Kranse paa Graven. Saa kørte 
de alle hjem til Gaarden, og dær var dækket Borde 
i Laden og paa Loen og i Stuerne. De fik Risengrød 
og Klipfisk med hjemmelavet Sennop og Sigtebrød 
til, det fik de ellers kun om Julen. Der blev ikke 
sparet paa Brændevin og hjemmelavet 01 til Begra
velse. Bedemanden var i hvide Skjorteærmer og 
havde et hvidt Forklæde paa, han vartede op tillige

FLØDEPOTTE AF KOBBER
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med nogle Koner, og han skulde sørge for, at der 
hverken manglede Mad eller Drikkevarer. Mens de 
spiste, samlede der sig et halvt Hundrede fattige 
gamle Mænd, Koner og Børn uden for Porten og 
ventede paa, at de spisende skulde blive færdige, for 
saa fik de saa meget Risengrød, de kunde spise, 
og de fik et Stykke Sigtebrød og 
et Stykke Fisk med sig hjem. De 
mødte hver med en Træske og 
spiste saa rask, som de kunde. Der 
kunde godt blive lidt Uvenskab 
mellem dem. I Alsønderup Sogn 
var der en gammel Mand fra Nejede, 
han gik hver Dag og tiggede, han 
var altid med, og han havde en 
Pose, som hang paa Brystet med 
et Baand om Halsen, han smed 
hveranden Skefuld i Posen, og det
blev Børnene og de andre fornærmede over. Naar der 
var saa mange, der tiggede og tiggede hver Dag, 
kom det af, at Alsønderup og Tjæreby var de fat
tigste Sogne paa Frederiksborg Amt.-------

Fra Karl Jensen, Boserup ved Græsted har jeg 
ogsaa modtaget en Skildring, som gaar ud paa føl
gende: Jeg mindes fra min Barndom et Par ret store 
Begravelser hvortil der blev indbudt ved Bedemand. 
Han bad Familien om at møde og spise Kl. 10 om 
Formiddagen og dernæst følge den døde til Jorden 
for bagefter at følge med tilbage til Efterbegravelse, 
Etterbegravelse. En af Karlene blev, bedt til at ringe 
og et af Pigebørnene til at pynte Graven, ligesom 
Familien ogsaa blev opfordret til at sende Mælk og 
Smør. Der blev iøvrigt ogsaa sendt en Søsterkage. 
Bedemanden fik saa en Mark og en Skænk og der
med videre, han havde travlt en saadan Dag. Til en
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stor Begravelse blev der laant Knive, Gafler m. m., 
og det var mærket, som allerede beskrevet Side 52. 
— De unge Mennesker, der skulde ringe — det var 
ofte en ti, femten Stykker —, skulde gerne lidt tid
lig op. De skulde spise først, og naar de var færdige 
med det, fik de skaaren Mad i en Æske, Brændevin

HORNSKEER

og 01 paa et Par 
Lejeler, Træflasker, 
samt en Blikstov til
Snapsen, altsam

men til at styrke 
sig paa under Ar
bejdet. — Begra
velsen var altid fra 
Hjemmet. Liget laa, 

naar det kunde lade sig gøre, utildækket, saa Folk 
kunde se det, efter at de var skænket. Efterhaanden 
som der blev Plads, blev Folk budt til Bords og fik 
noget at spise, bagefter fik de Kaffe i en anden Stue. 
Skolelæreren passede jo gerne Tiden. Der var ellers 
et stort Rykind i et Par Timer med Køretøjer og Folk. 
Der kunde være et Par Hundrede Mennesker paa er. 
almindelig Bondegaard. Jeg erindrer, at der var nogle 
og tredive Vogne. Efter Begravelsen samledes Folk 
igen. Der var saa dækket ved lange Borde, Sæderne 
bestod af Brædder lagt paa Bukke. Ved Døren stod 
to og skænkede Folk, inden de kom til Bords. — 
Maden var som tidligere nævnt. Kvinderne spiste ved 
et Bord for sig, og mens Mændene fik Brændevin, fik 
de Vin. Efter Spisningen fik de Kaffe i en anden Stue, 
forMændenes Vedkommende medCognak eller Brænde
vin efter Behag. Efter at have sundet sig lidt og drøf
tet forskelligt endte det gerne for Mændenes Vedkom
mende med, at de enedes om et Slag Kort, det var 
gerne Fire Kort og fire Skilling med Beter. Fire
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Skilling for hver Stik over kunde til Tider blive temme
lig højt. Der blev skænket flittigt, og Humøret voksede 
dermed. De fleste fik Mad igen ud paa Natten, og 
flere var mer eller mindre paavirkede af den rigelige 
Nydelse af Drikkevarerne. Naar der saa var blevet 
nogenlunde Ro efter Nattens Røre, kunde man begynde 
igen. Naboer og nærmeste Slægt samt Opvarterne 
skulde samles igen om Eftermiddagen, og de fortsatte 
undertiden til ud paa næste Nat.-----------

Fra Blidstrup fortæller en Mand mig, hvorledes Liget 
altid, naar det var lagt i Kiste, havde en Salmebog 
under Hagen, ligesom der var lagt en oplukket Saks, 
og tre Kors, der var lavet af Rughalm, paa Ligets 
Bryst. —

Fra Ørby fortæller samme Mand, hvordan de spi
ste Frokost i Begravelsesgaarden og derefter stadsede 
fra Gaarden, d. v. s. kørte i et langt Vogntog. Om
kring i Gaardene var Døtrene budt til at bære Krans 
og Sønnerne til at ringe, desuden var to budt til at køre 
for Kransepigerne. De, der skulde ringe, fik som om
talt en god Portion Spise- og Drikkevarer med sig, 
og da der var snæver Plads i Hjemmet til de mange 
Gæster, trak det ofte ud med at komme af Sted til 
Kirke. Da nu Karlene, der var gaaet op til Kirken, ikke 
maatte begynde at ringe, før Liget var paa den og 
den Bakke, hændte det, at de drak lovlig meget, inden 
de fik begyndt at ringe. Engang skulde en Mand — 
vi kan jo kalde ham Lars Jør’n —, begraves. Der var 
falden megen Sne, saa Føret var næsten ufremkomme
ligt, og det varede derfor saa længe for Følget at 
naa op til Kirken, at Karlene, der skulde ringe, var 
blevet saa opløftede, at de raabte Hurra for Lars Jør’ns 
Minde. Kranse blev aldrig givet af andre end dem, 
der var bedt dertil. Kransene, der iøvrigt er omtalt i 
I, Side 150—51, var altid af Buksbom og fæstede paa
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et Trækors, der blev stukket ned i Jorden paa Gra
ven, men paa Korset bag Kransen var der en Træ
plade, hvorpaa en eller anden Landsbykunstner havde 
malet en Indskrift med den afdødes Navn, Fødsels
dag m. m. For at Folk kunde faa Indskrifterne paa 
Kransene i Orden, medførte Bedemanden en Seddel, 
med den afdødes Navn: Gdr. af Højelt N. N., født. . . 
og død . . . Det skrev Folk saa af. Desuden var der 
ofte et hjemmelavet Vers. Undertiden kunde disse Ind
skrifter ogsaa være paa Papir og med Glas for. I Hjem
met skaffede man sig ofte et prentet Gravminde, som 
hang over Bordendesbænken eller et andet ærefuldt 
Sted. Jeg gengiver to, et fra Maarum (Side 105), som 
er lavet af en Invalid, der hed Peder Bøsen i Stokke- 
rup, han var Rokkedrejer og meget andet. Et andet 
Mindevers (Side 111) er forfærdiget af Sidses Per i 
Højelt.

Med Hensyn til Bederemserne saa var de naturlig
vis noget forskellige, og den nøjagtige Ordlyd kan 
kun meget faa huske. En af de mest fuldstændige har 
N. P. Jacobsen optegnet. Han meddeler, at naar Bede
manden kom ind i Stuen, skulde han staa op lige inden 
for Døren, han maatte hverken tage Huen af eller 
sige god Dag, før han havde fremsagt sin Indbydelse. 
Naar det først var gjort, tog han Huen af og gik 
rundt og bød god Dag.

Remsen lød saaledes: Jeg har en flittig Hilsen at 
bringe til Far og Mor, Sønner og Døtre fra Gaard- 
ejer N. N. og hans Kone, om I vil gøre ham den 
Tjeneste at møde paa hans Bopæl (eller i hans Hjem) 
Tirsdagen den ... Kl. 9 og spise Frokost og drikke 
Kaffe og derefter følge hans kære afdøde Svigermoder 
H. H., som afgik ved en blid og rolig Død nu sidst
leden Tirsdag efter at have ligget til Sengs i 2 Aar 
3 Maaneder under store Lidelser og Smerter. Ligføl-
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get afgaar fra Hjemmet KI. 12 og skal være i Sog
nets Kirke Kl. 1 at høre paa en Ligprædiken over den 
afdøde. Efter at Graven er tilkastet, bedes I at følge 
med hjem til Sørgehuset for at spise til Middag af, 
hvad Huset formaar. Saa skulde jeg bede om, at en 
af Døtrene maatte bære en Krans foran Ligfølget 
sammen med tre andre unge Piger. Ligeledes skulde 
jeg bede om, at en af de unge Karle maatte være med 
til at ringe Sognets Kirkeklokker. Saa lover N. N. og 
hans Kone, at de vil tjene eder igen ved lignende 
Lejligheder, om de derom bliver opfordret. Fra Hus
moderen skulde jeg bede om at betænke dem med 
Mælk, Smør og Fløde som ved andre Lejligheder. — 

Gaardejer Hansen-Ruth, Alsønderup, har nedskre
vet en Skildring af en Begravelse i gamle Dage i 
Tjæreby og Alsønderup Sogne. Bedemanden fik gerne 
.2 Mark eller 66 Øre, naar han havde været et Sted
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og budt til Begravelse. Saa blev der Travlhed. Stads
vognen skulde vaskes, Selerne smøres og pudses, 
Hestene vaskes over hele Kroppen og strigles igennem, 
saa de var saa blanke som Aal. Dernæst skulde man 
have bundet Krans og have kærnet Smør, for det 
skulde helst være nykærnet Smør, der blev sendt til 
Begravelsesgaarden. Naar Dagen oprandt,komGæsterne 
og spiste. Degnen kom ogsaa, da han skulde synge 
Liget ud af Huset. Han fik naturligvis ogsaa dygtigt 
at spise, og naar de alle var færdige, sang han en 
Salme eller to, og man bar Liget ud og satte det paa 
Vognen, hvorefter Toget satte sig i Bevægelse. De 
unge Karle, som var indbudt til at ringe med Kirke
klokken, holdt Udkig fra Kirketaarnet, og saa snart 
de fik Øje paa den første Vogn, begyndte de at ringe 
og blev ved dermed, indtil hele Toget var naaet ind til 
Byen og saa mange var kommet ind i Kirken, som 
den kunde rumme. Nu kom Præsten og holdt Talen, 
og den blev som Regel, efter som der var betalt for 
den. Var den betalt godt, blev den afdøde gerne rost 
i høje Toner, men havde man ikke Raad til at betale,, 
saa blev Talen ikke ret lang, undertiden var den end- 
ogsaa spydig. Kisten blev nu til Degnens Sang baa- 
ret ud af Kirken og tre Gange rundt om denne, for 
at den afdøde derved at tage Afsked med alt oven 
paa Jorden. Endelig blev Liget baaret hen til Graven 
og sænket ned, hvorefter Præsten kastede Jord paa 
og bad en Bøn. Nu tog hver Mand af Følget sin 
Skovl eller Spade og kastede Graven til, hvorefter 
man lagde alle Skovlene over Kors paa denne, for at 
de onde Aander ikke skulde gøre den døde noget, og 
for at den døde ikke skulde staa op og gaa igen.----------

Møller S. Sørensen fortæller om sin Bedstefaders 
Begravelse følgende.

Hvad Begravelsen angaar, skal jeg beskrive min
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Bedstefaders den 10. Marts 1885. Han havde et Jern
helbred, havde aldrig været syg eller sengeliggende, 
og en Maaneds Tid før han døde, var han med at 
følge sin gode Ven, Niels Petersen af Toelt, til Jor
den, og da han kom hjem, klagede han over, at han 
frøs, hvorfor han lagde sig i Sengen for aldrig at 
rejse sig derfra. Da han efter en halv Snes Dages 
Forløb stille døde, da husker jeg, at der blev saa under
ligt stille paa Gaarden, det var første Gang, at man i 
mit Hjem var stillet Døden saa nær.

Allerede Dagen efter han var død, samledes enkelte 
af Naboerne og skulde drøfte forskellige Ting angaa
ende Tidspunktet for Begravelsen, hvem der skulde være 
med, hvem der skulde være Bedemand, hvad Mad de 
skulde have til Begravelsen til Frokost og til Middag, 
hvor meget Kage der skulde bages, hvem der skulde 
varte op, hvem der skulde passe Kaffepunserne, hvem 
der skulde pynte Graven o. s. v. Den Dag begyndte 
Begravelsen allerede med, at de mødte blev og spi
ste til Aften. Dagen efter stillede saa et Par Koner 
og begyndte med at lave andre Forberedelser inde 
i Huset. Andendagen blev der saa slagtet en Gris og 
en Kvie, der saa godt som alt sammen gik med til 
Begravelsen. Der var en Bedemand, som gik rundt 
til alle dem, som skulde med, og det skulde være en, 
som kunde ride. Ude hos dem, der skulde med til 
Begravelsen, ventedes der saa en bestemt Dag paa 
Manden, og det var med en vis højtidelig Følelse. 
Der var i den Anledning enten bagt Æbleskiver eller 
bagt Kage, hvortil der blev serveret enten Brændevin 
eller Solbærrom, Bordet var altid dækket, naar Bede
manden kom, Glas og Flaske var paa Bordet, og 
Tjenestedrengen havde den Dag Vagt ved Porten for 
at tage mod Bedemandens Hest, naar han kom til 
Stedet. De sagde, at flere Steder, hvor han kom, var
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der ikke engang et Traadd at opdage i den paa Gul
vet strøede Sand. Naar Manden kom inden for Døren 
og havde hilst paa Konen, som sad i Stuen, blev han 
staaende ret op og ned inden for Døren, som det var 
en Soldat, der kom ind til en overordnet, og han 
begyndte med at sige, at han havde en flittig Hilsen 
fra N. N. og hans Kone, om H. H. og hans Kone 
og Børn vilde komme til Begravelse den og den Dag 
Kl. 10 og spise Frokost og følge med til Kirke og 
hjem igen og spise til Middag, og om den ældste 
Datter vilde komme lidt tidlig og være behjælpelig 
med Opvartningen, og om den yngste vilde være med 
til at pynte Graven. — Hils hjemme og sig Tak, vi 
skal nok komme, var Svaret, og sid ned og faa en 
lille Forfriskning. Og saaledes gentog detsig hvertSted, 
den arme unge Mand kom, saa det kunde jo nok 
blive en anstrengende Dag for ham.

Da Dagen, den 10. Marts oprandt, var det meget 
streng Vinter med alenhøj Sne over det hele. Folk 
de kom og spiste Frokost og drak Kaffe, og der gik 
mange, mange Kaffepunser til at holde Varmen i Krop
pen. Der var vel nok ikke saa faa, som havde god 
Kulør, inden de kom hjemmefra. Ceremonien i Hjem
met var vel den samme som nu og ligeledes i Kir
ken. Der var nogle og halvfjerds Vogne fra Hjemmet 
til Kirken. Allerede inden Folk var kørt fra Kirke, kom 
deres Karle og skulde hente Vogne, som de sagde, 
det var med andre Ord Meningen, at Jnaar de kom 
kørende fra Kirken, skulde hver især køre deres Hus
bonds Heste hjem, og til en bestemt Tid om Aftenen 
hente dem igen. Som sagt de unge Mennesker de 
stod jo gerne ude bag Husene og kiggede, indtil de 
alle var kørt, for de kom jo ikke for sent til at hente 
Køretøjet, de vidste jo, den stod paa en bedre Fro
kost med diverse Snapse, og der var altid nogle Her-
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rer tilbage i Hjemmet, som nok skulde sørge for Kuske
nes Opdragelse. Det endte tit med, at Husbonden selv 
maatte køre sit Køretøj hjem, mens Karlen laa død
drukken bag i Vognen.

Da de ved denne Lejlighed kom hjem og var 
kommet til Sæde, blev der serveret med Risengrød, 
Steg og Lagkage. Aldrig har jeg set saa stor en 
Gryde Risengrød, som der blev kogt dengang, vi 
havde en Kobberbryggekedel, som kunde rumme 289 
Potter, den var fyldt til Randen med Grød, naturlig
vis kogt i sød Mælk. Jeg husker, der var en Køben
havner til Begravelse, som hed Chr. Danstrup, han 
sagde til min Fader: „Kom herud, Jørgen Sørensen, 
saa skal du se, Ellen ror med en Aare i Risengrøden.“ 
Det var nu et Maltrør, hun rørte med, men det lig
nede ogsaa en Aare.

Efter Maaltidet trak Konerne sig sammen i nogle 
Værelser, Mændene samledes i andre, nogle spillede 
Kort, og andre talte om, hvad der var forefaldet, 
men Ungdommen samlede sig, da det var blevet 
mørkt, ude i Vognporten, hvor der om Formiddagen 
var drukket Kaffe, og fik sig en lille Svingom. Om 
de havde lidt Musik, husker jeg ikke, men der var 
meget livligt, hvad vel nok flere nulevende kunde 
bevidne. Ved Titiden var de fleste taget hjem, men 
den efterfølgende Dag var alle igen indbudte til 
Davregilde, som det kaldtes. Der var ogsaa mange,, 
og de efterfølgende Dage var jo saa Opvarterne og 
Kogemadammerne med Mænd indbudt til lidt Ekstra- 
forplejning som Erstatning for det Arbejde, de havde 
gjort ved Begravelsen, og for at faa deres Ting til
bage, som var laant til Begravelsen. Alle de, der 
var med til Begravelsen, og som var Jordbrugere, havde 
med sig til Begravelsen en Lagkage, tre Pægle Fløde 
og en Klump Smør. Aldrig i mit Liv har jeg i et
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privat Hus set saa mange Lagkager og Svesketærter. 
Der var en Række oppe paa Loftet fra den ene Ende 
til den anden, og Loftet var langt. Der blev saa 
kærnet af Fløden, og desuden var der alle de Smør
klatter, som havde alle mulige Farver i Gult.

Det var en i den Tid meget dyr Begravelse. For
uden hvad der blev slagtet og brugt af de Ting, 
som var paa Gaarden, havde Fader en Regning paa 
800 Kr.-------

En Skildring af en Begravelse i et Fiskerleje har 
Magister Hans Ellekilde optegnet. Det drejer sig her 
om Begravelsesskikke i Hellebæk. I gamle Dage gik 
Begravelser ikke adstadigt og roligt til som nu i 
vore Dage — fortæller vedkommende Hjemmels
mand —, hverken i Hellebæk eller andensteds inden 
for det danske Rige. For at understrege det højtide
lige ved Dagen kørte man eller gik ad Strandvejen, 
mens Strandstien var god nok til den daglige Færd
sel. Vejen blev desuden ogsaa brugt til Bryllup, 
Barnedaab, og naar man kørte efter Jordemoderen. 
Saa havde man den Skik, at hvor den afdøde havde 
haft en Ven, dær strøede man Gran paa Vejen, og 
det var et smukt Farvel til den afdøde, men tillige 
en Indbydelse til at komme ind og tage sig en 
Hjertestyrkning paa den lange Vej til Hornbæk Kirke- 
gaard. Men hvis den afdøde havde haft mange Ven
ner, saa kunde det jo nok hænde sig, at de Følgende 
var temmelig salige, naar de kom til Hornbæk. Dog 
kom den døde vel i Reglen i Jorden med Anstand, 
og det kom sig af, at paa den sidste halve Mil gen
nem Hornbæk Skov var der ikke et Hus. Heller ikke 
i Hornbæk havde de Følgende i Reglen noget at 
frygte i Retning af Brændevin, da Fjendskabet mel
lem Hellebækkerne og Hornbækkerne — Katte og 
Rotter, som disse to Byers Folk kaldte hinanden —,
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var ligesaa levende som Fjendskabet mellem disse 
Dyr. (Grunden til Øgenavnene kender jeg ikke, men 
Fjendskabet godt nok.) Naar Liget altsaa velbehol
dent var kommet i Jorden, og Præsten og Graver- 
karlene havde fuldført deres Værk, traadte en af 
Følget frem og bød paa Familiens Vegne hele Følget 
hen i Kroen, hvor der saa blev holdt et dundrende 
Sviregilde. — Til sidst stod der et afgørende Knald 
i den afdødes Hus.-------Tiderne har forandret sig,
nu er det ikke rigtig fint med de store Begravelser. 
Nogle Familier strør vel endnu af gammel Vane Grønt 
paa Vejen, men det er ikke længere en Indbydelse
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til at komme indenfor. Fuldskab ved Begravelser 
vilde anses for den største Skam. Efter Begravelsen 
bydes hele Følget ind paa Kroen til en Kop Kaffe, 
hvor det gaar ret lystigt til, dels som Modvirkning 
mod den tidligere mørke Alvor og dels fordi saa 
mange Slægtninge, som sjældent ses, træffer sammen 
her og har meget at tale med hinanden om. (D. F. S.)

Fra Maarum og Alsønderup har Ole Olsen givet 
en Skildring af Begravelse (1885 — D. F. S.). Han 
fortæller, at Bedemanden er iført sorte Klæder og 
har høj Hat paa. — Derpaa skildres Spisningen i 
Hjemmet før Kørselen til Kirke, under hvilken Kirke
klokkerne ringer hele Tiden. „Sjælen ringes op til 
Himlen“, siger man. Præsten holder fra Prædike
stolen en Tale og oplæser derefter den afdødes Lev
nedsbeskrivelse (dette kendes ogsaa fra Vejby). Der
efter ringes der atter, indtil Kisten er kommet i Gra
ven, og denne er dækket. Inden Jordpaakastelsen 
lægger man Mærke til, om der falder noget Jord 
ned paa Kisten, eller Graven skrider til, thi sker 
dette, skal en af den afdødes Slægtninge snart dø. 
Efter Jordpaakastelsen kaster nogle af den afdødes 
nære Slægtninge med tre Fingre Jord ned paa Kisten, 
men det har desværre været mig umuligt at erholde 
nogen Oplysning om Betydningen deraf.-------Denne
Skik kendes iøvrigt den Dag i Dag. —

Fra Tjæreby Sogn fortælles, at man kaldte Bryl
lupper, Barselgilder og Barnedaab for Sammenlag 
(fra Blidstrup Sogn er tidligere anvendt Betegnelsen 
Sammelav). Til saadan et Sammenlag regnede man, 
at der af Brændevin skulde købes en Pot for hvert 
Sted, der var bedt. —

Fra Grønholt meddeles, at Liget blev baaret det 
første Stykke fra Hjemmet mod Kirken, derefter blev 
det kørt, indtil man nærmede sig Kirken, saa blev
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det baaret det sidste Stykke. (D. F. S.) Denne Skik 
har iøvrigt været ganske almindelig (se saaledes I, 
Side 151). I Draaby Sogn i Horns Herred havde 
man ogsaa Ligbaare, hvormed de bar Liget det sidste 
Stykke Vej. —

Det laa i gamle Dage Folk stærkt paa Sinde at 
komme ordentlig i Jorden, og dertil hørte jo da og
saa, at man havde en Kiste. Hvor meget en saadan 
betød, kan ses af følgende Træk, som jeg har op
tegnet efter Murmester A. Larsens Fortælling. Under 
Englændernes Blokade 1807—14 kneb det at faa 
Brædder, og ikke mindst galt var det under Stats
bankerotten 1813. En Dag mødte min Bedstefader, 
Teglbrænderen, en Kone fra Neder-Draaby, som hed 
Lisbet Rødt, hun kom trillende fra Frederikssund 
med nogle Brædder paa en Trillebør. „Hvad skal du 
have de Brædder til, Lisbeth?“ spurgte min Bedste
fader. „Dælen han bryde saadan Regering, vi har“, 
svarede Konen, „nu siger de jo, at Pengene skal 
gaa af“. Og saa trillede hun videre med sine Bræd
der med den sikre Bevidsthed, at hun nu havde nok 
til en Ligkiste, saa hun til sin Tid kunde komme 
ordentlig i Jorden.

Iøvrigt kneb det i de Tider saa stærkt at faa 
Brædder til Ligkister, at man i Horns Herred gik 
over til at nøjes med blot at svøbe Ligene ind i et 
Lagen og begrave dem paa den Maade, men saa 
skete det, at Lagnet fløj til Side, og det syntes 
Præsten var saa uhyggeligt, han fik derfor udvirket, 
at der blev givet Tilladelse til, at de huggede nogle 
Elle i Skovene, det var unge tynde Træer, og disse 
Rafter blev saa sammennaglet til en Ligkiste. Ved 
en Begravelse skete der engang et Uheld med en af 
disse Kister. Da de kom bærende med et Lig nede 
i Jægerspris, snublede en af Bærerne — de bar

8
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Baaren paa Skuldrene —, saa Kisten faldt fra dem, 
og Elkrafterne gik skilt ad, saa de havde megen 
Ulejlighed med at faa det sanket sammen igen.----------

Om Menneskenes personlige Forhold til Døden er 
det ikke let at faa ret meget at vide. Man tager 
næppe meget fejl, naar man siger, at Bønderne, og 
især de ældre, i hine Tider havde en væsentlig Del 
af deres Styrke fra en ret stærk Skæbnetro.

Naar Folk laa paa Dødslejet — skriver Niels Peter 
Andersen —, var det i mangfoldige Tilfælde Jorde- 
færdens Ordning, og hvorledes den døendes Efter
ladenskaber skulde fordeles, Talen drejede sig om, 
hvorimod Livet hinsides i mange Tilfælde fyldest
gjordes med, at Præsten gav den døende den hellige 
Nadver, og at der blev bedt for ham eller hende i 
Kirken. Det skal ingenlunde siges, at Folk levede et 
afgjort ukristeligt Liv, men saaledes var det nu en
gang. Nogen rigtig kristelig Vækkelse kendte man 
ikke, og dog var det fra Koldsbæk, at Skrædder
sønnen Ole Henrik Svane, der er født den 13. Januar 
1740, kom, han, der fik den store Betydning for den 
gudelige Vækkelse paa Fyn. —

Med Hensyn til Betalingen for Præst og Degns 
Medvirken ved Begravelse foreligger der forskellige 
Meddelelser. Fhv. Folketingsmand Lars Larsen med
deler fra Vejby, at man skelner mellem en Ligpræ
diken og en Ligtale. Den første holdtes fra Prædike
stolen, mens den sidste blev holdt foran Kisten. Lig
talen var mindre anset, og den maatte gerne de fat
tige nøjes med.’

Niels Peter Andersen meddeler, at en Ligprædiken 
over en Gaardmand eller Gaardmandskone blev be
talt med 10 Rdl. — Læreren fik halv saa meget —, 
men Betalingen rettede sig iøvrigt efter Standen. En 
Mand skal engang have budt Præsten 4 Rdl., men
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■dertil svarede Præsten: „En Ligprædiken til fire Rigs
daler — det vilde da blive det bare Pjat.“

Lad mig berette et Vandresagn til sidst. En Mand 
kom til en Præst og skulde have sin Kone begravet, 
■og han vilde jo da gerne vide, hvor meget det vilde 
koste. „Ja“, svarede Præsten, „De kan faa en Tale 
til 10 Rigsdaler, og det er en god Tale, De kan og- 
•saa faa en til 5, den kan godt gaa an, endelig 
har jeg en til 2 Rigsdaler, men den vil jeg ikke 
raade Dem til at tage.“



KONFIRMATION
DEN FOR den faste Række af Fester, hvor Laget 
samledes, staar Konfirmationen. Sine Steder blev

der holdt Gilde, sine Steder ikke. Billedskærer Lars 
Nielsen, Kulhusene, har meddelt mig noget om Kon
firmation i Horns Herred. Han skriver følgende: Min 
Moder, Johanne Larsdatter, Datter af Fæstebonde 
Lars Olsen i Røgerup, var født den 26. Juli 1841 og 
blev konfirmeret i Ferslev Kirke, det maa altsaa være 
sket 1855 eller 56. Om sin Konfirmation har hun for
talt, at Konfirmanderne stod opstillet efter Dygtighed. 
Den, der stod øverst blandt Pigerne, var en Datter 
fra Blække Mølle. Hun blev betragtet som staaende 
lidt højere i Rang end de andre, hvorfor hun havde 
en Blomsterbuket i Haanden, mens de andre Piger 
havde deres Hovedvandsæg. Præsten lod Konfirman
derne en efter en remse et Stykke op af deres Lære
bog. Dette var en hel Skærsild at komme igennem,
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PIGE FRA SKOVEN

thi alles Øjne hvilede 
paa den adspurgte, og 
gik vedkommende i 
Staa, var det en stor 
Skandale baade for 
vedkommende selv og 
for Forældrene, som 
sad i Stolene. Det 
Stykke,, min Moder 
remsede op, begyndte 
saaledes: „Deter højst 
vigtigt for os Menne
sker, at vi lære at 
kende Qud, thi ellers 
vidste vi jo ikke, hvad 
vi burde gøre.“ — 
Præsten rettede saa 
de sædvanlige Spørgs- 
maal til Konfirman
derne, og til Slut sang de Salmen: „I Børn, som ud 
fra Fædrebo skal om i Verden vanke.“

Om de kvindelige Konfirmanders Hovedpynt har 
min Moder fortalt mig, at de havde Hue og Kors
klæde, dette er det brede hvide Lin, som er om 
Huen, saa kun lige Spidsen af denne ude i Nakken 
er synlig. — Paa Billedet ser man en ung Pige fra 
det nordlige Horns Herred (Skoven) i Konfirmations
dragt. Det hvide, man ser paa Hovedet, er altsaa 
Korsklædet, Koskle’, som man siger. — Lars Nielsen 
meddeler endvidere, at hans Moder ikke har omtalt 
Flettetøjet (se Side 55), mens derimod en anden 
gammel Kone, der blev konfirmeret nogle Aar senere, 
har fortalt, at der ved hendes Konfirmation var nogle 
Piger, som havde Flettetøj paa, mens andre ikke 
havde det. Det har altsaa været i hine Aar, at Flette-
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tøjet gik af Mode. — En gammel Kone paa 83 Aar 
meddeler, at naar man kom fra Kirke, blev der spist 
Risengrød og Klipfisk, hvorefter man fik Kaffe med 
et Stykke Kandis til, og derefter var der Spil og 
Dans, hvor de havde Plads til det.-------

Niels Peter Andersen, Smidstrup, har skaffet mig 
følgende Oplysninger fra Blidstrup. Børnene, der for 
en 75 Aar tilbage gik til Præst i Blidstrup, mødte i 
Borgestuen, der tjente til Konfirmandstue. Denne 
Borgestue var tillige Soveværelse for Præstens Søn, 
der var gift ög bestyrede Avlingen. I samme Værelse 
stod Svinekarret (1852), der ellers sædvanlig stod i 
Ste’set. Men naar det var flyttet ind i Borgestuen,, 
var det vel, for at Indholdet ikke skulde fryse. Bag 
Bilæggerovnen havde Præstens Søn anbragt to Lam. 
Det kunde dengang hænde, at man tog et Faar med 
svage, nyfødte Lam ind i Stuen, naar Vinteren var 
meget streng. Naar Folkene havde faaet deres Davre, 
mødte Præstebørnene og anbragte sig omkring det 
store Langbord, de, der ikke kunde faa Plads dær, 
sad rundt omkring i Stuen, to sad paa Svinekarrets 
Trælaag.

I 1848 var det Pastor Hilde, der underviste, og da 
han var gammel, tunghørig og svagtsynet, benyttede 
Drengene sig af Lejligheden, idet de stillede deres. 
Bøger saaledes, at de læste indenad i Stedet for 
udenad, naar de blev hørt i deres Lektie. Præstens 
Spørgsmaal fik ogsaa undertiden Svar, saa der med 
god Grund kunde være Tale om at spørge i Øst og: 
svare i Vest, men Hilde tog det for gode Varer. 
Senere blev han nødsaget til at holde Kapellan, og 
denne, som hed Westerbo, var en brav Mand, som. 
Konfirmanderne var glade ved. Han fandt sig i de 
tarvelige Forhold og gjorde endda Løjer med de 
mindre hygiejniske Tilstande. Sidste Dag, Konfirman-
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derne var hos ham, havde de aftalt, at de rigtig 
skulde lege, men hans Afskedstale var saa indtræn
gende, at de gik stille og alvorlige hver til sit.

Om selve Konfirmationshandlingen er der i det 
svundne Aarhundrede ikke sket stor Forandring. Der
imod har Klædedragten været Genstand for den stadig 
skiftende Mode. I Aaret 1848 — fortæller en gammel 
Kvinde —, blev jeg konfirmeret, og min Kjole var 
af blaat hjemmevævet Hvergarn, og Ærmerne var 
syet med Læg paa langs, saa havde jeg et Forklæde 
af Sirts med brune Silkebaand paa, om Halsen et 
Silketørklæde, som var lagt sammen i en Trekant og 
bredt ud paa Trøjen (Livet), (se iøvrigt Billederne 
Side 55, 57 og 59). Paa Hovedet havde jeg Flettetøj, 
men ingen Blomsterkrans. Vi stod paa Kirkegulvet 
efter Bogstav, og Pastor Hilde tilspurgte hver enkelt 
af os.

Fra Pastor Westerbos Tid .— altsaa faa Aar efter — 
fortæller en anden Kvinde, at hendes Konfirmations
kjole var af brunt Hvergarn, og den var syet af Per 
Skrædder — Sypiger kendte man ikke dengang —, 
og saa havde hun Flettetøj med Perler og røde 
Silkebaand paa. Paa Kirkegulvet stod Konfirmanderne 
efter Karakter. Fra Pastor Nygaards Tid fortæller en 
tredie Kvinde, at hendes Konfirmationskjole var af 
brunt hjemmevævet Hvergarn, desuden havde hun 
Forklæde paa, og paa Hovedet Flettetøj og Blomster
krans. —

Paa Konfirmationssøndagen var det i hele det for
løbne Aarhundrede Skik, at Konfirmanderne mødte i 
Konfirmandstuen og stadsede derfra i Kirke, d. v. s. 
fulgtes ad to og to, medens der kimedes paa Kirkens 
Klokke. Som Vederlag for Kimingen havde hver Kon
firmand lagt 2 Skilling paa Bordet i Konfirmand
stuen, disse Penge kaldtes for Kimtnepenge. Folk
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stod paa Kirkegaarden uden for Kirkedøren for at 
se paa Stadsen, naar Konfirmanderne drog i Kirke. 
Drengene gik først i Kirke, Pigerne først af Kirke. I 
Kirken tog det gerne lang Tid, særlig i Westerbos 
og Thomsens Tid, saa det blev noget over Middag, 
inden det blev forbi. Konfirmationen overværedes i 
Reglen af mange Mennesker, Kvinderne havde gerne 
deres Hovedvandsæg med, hvori der var en Svamp 
med Hovedvand — Parfume —, og det gik saa 
rundt i Stolen til dem, der ingen havde. Kvinder fra 
velhavende Hjem havde i Reglen et Sølvhovedvandsæg 
(se Billederne Side 55 og 117), mens fattige Piger 
havde et drejet af Træ. Der fandtes ogsaa Quld- 
lugteure, d. v. s. flade Kapsler, der lignede et Ur, 
og som blev baaret i en lang Urkæde. Inden i 
„Uret“ var der Svamp med „Hovedvand“ som ellers. 
Vi vender tilbage til Niels Peter Andersens Beretning. 
Naar Gudstjenesten var forbi, forblev Konfirmanderne 
i Stolene, til hele Menigheden var gaaet af Kirke, 
saa „stadsede“ de igen ud af Kirken under Kimen 
og Orgelspil og ind i Præstegaarden, hvor Præsten 
gav Kaffe. Derefter gik de over til Skolelæreren, 
hvor de blev opvartet med Ekstrakt og Sukkerkring
ler. — Hermed var saa Højtideligheden forbi i de 
to første Præsters Tid. Folk var jo ikke særlig for
muende, og iøvrigt var der gerne Bal i en af Bøn- 
dergaardene, hvor saa de nykonfirmerede holdt deres 
Indtog i de voksnes Kreds.

I Nygaards Tid, i Halvtredserne, begyndte Folk at 
flotte sig noget mere, og der var enkelte Gaardmænd, 
som holdt Konfirmationsgilde, hvor en Del af de 
andre Konfirmander blev budt med. Det var et Gilde 
som ved Bryllup med Spil og Dans. — Paa Alters
søndagen mødte Konfirmanderne atter i Præstegaar
den og stadsede atter til Kirke, naar der kimedes.
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KONFIRMAND 
født 1846 i Slagslunde.

Naar saa Forældrene 
havde været ved Her
rens Bord, kom Kon
firmanderne til sidst. 
Der var ingen Kimen, 
naar de gik af Kirke. 
— De mere velstillede 
havde en ny Dragt. 
Den anden Fortællerske 
havde saaledes en brun 
Hvergarnstrøje og et 
prikret Skørt paa. — 
Drengenes Klædedragt 
var hele Tiden mere 
ensartet. Det var lige 
op til Aarhundredets 
sidste Tid Vadmelsklæ
der. Det interesserede 
selvfølgelig Børnene 

meget, i hvad Nummer
orden de stod paa Gulvet. Det kunde være efter 
Dygtighed, efter Forbogstav eller ved Lodtrækning. 
En Mand, der hed Svend, talte engang med en 
Mand, der hed Niels, og de havde begge staaet 
nederst paa Kirkegulvet. „Ja, det er jo rimeligt“, 
sagde Svend, „Svend begynder med s, og det siger 
„sidst“, Niels begynder med n, og det siger „ne
derst“.“ —

En gammel Kone, Fru Maren Hansen, født i 1848 
og konfirmeret 1862 i Slagslunde, fortæller følgende: 
Vi havde Borgestuen til Konfirmandstue. Naar vi var 
■kommet, dansede vi og morede os, men naar saa 
Pigen kom og sagde: „Nu er Præsten ved at staa 
op“, saa sad vi stille, saa var der ikke noget mer. 
Han var en alvorlig gammel Mand, Funch, og jeg
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klarede mig godt, jeg kunde godt læse og gøre 
Rede, for min Moder var godt lært. Præsten havde 
et Spejl over for sig, og saa kunde han se, naar 
nogen lavede Løjer. — Vi fra Slagslunde gik sam
men med dem fra Gandløse, men de fra Gandløse 
skulde altid være lidt mere. Saa den Dag, vi skulde 
sættes, saa siger Præsten: „Saa er der Maren Ras- 
musdatter, det er Nummer eet." Jeg var jo glad, 
men jeg var jo noget lille, saa jeg saa jo lidt lille 
ud dær paa Kirkegulvet med Hue og Bindebaand. 
Inden vi kom i Kirke, samledes vi i Præstegaarden, 
vi var kun ni Piger og to Drenge, og fik Kaffe eller 
Chokolade. Jeg havde en sort Klædes Kjole og et 
fransk Sjal, saa havde jeg en Quidhue til 10 Rdl., 
og der var røde Baand paa, ja, der var syv Alen 
Huebaand i en stor Sløjfe op omkring. Over Huen 
havde jeg en Hætte, ligesom de gamle gaar med nu. 
Men da vi skulde ud paa Kirkegulvet, lagde jeg 
Hætten og Sjalet. Jeg havde Brunelstøvler, det mest 
almindelige var ellers Lædersko, men jeg havde 
Stedfader, han var saadan en god Mand, han sagde: 
„Hun skal da have noget.“ Vi havde en døvstum 
Skomager boende hjemme ligeved, han lavede dem. 
De andre Gaardmandsdøtre havde ogsaa sort Kjole, 
der var enkelte Tjenestepiger, der havde pæne Hver- 
garnskjoler. Drengene havde sort Tøj paa, nogle 
Vadmel, min Broder havde sort Dyffelstøj paa (se 
Side 121), de havde jo Frakke paa, Drengene. — Vi 
byttede Uld og fik Dyffel her i Hillerød hos Farver 
Thygesen, for vi havde mange Faar. Engang fik min 
Moder en Kjole af Rasmagerhvergarn, det var en 
særlig fin Slags Hvergarn, det fik vi ogsaa hos 
Thygesen og gav Uld for. — Der var ikke noget 
stort Gilde, der var kun Familien, vi havde kun saa 
lidt Plads. — Søndagen efter var vi til Alters. Saa
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holdt jo Præsten et 
dejligt Skriftemaal, 
Konfirmanderne var 
først til Alters.------

En anden gam
mel Kone, Fru El
len Marie Jensen, 
der blev konfirmeret 
i Tjæreby af Provst 
Lund 1870, fortæl
ler, at de ogsaa 
mødte i Borgestuen, 
naar de skulde til 
Præst. Samme Stue 
var Pigekammer 

med det samme, 
idet Pigens Seng 
stod nede i en Krog.
Bilæggeren røg, og konfirmand i rasmagerkjole 
Præsten røg med. født i Maarum og konfirmeret 18b5. 
De lærte en Del udenad i Balles Lærebog og i 
Evangelisk-kristelig Salmebog. De ofrede, sidste Gang 
de var til Præst og i Skole. Der var to Lærere i 
Tulstrup, Guldbrandsen og Andenlæreren, som hed 
Jensen. Præsten og Guldbrandsen gav ikke noget, 
men Jensen gav en Lagkage, og den var de fire 
Piger om at dele. De var ialt fra begge Sogne seks 
Piger og tretten Drenge, og de trak Lod om, hvor
ledes de skulde staa. Fru Jensen trak sidst og var 
endda saa heldig at blive Nr. 1. Fru J.s Konfirma
tionskjole var sort Damask, desuden havde hun et 
fransk Sjal og paa Hovedet en Hætte med Tørklæde 
og Snip, som man ser den Dag i Dag, men hun 
havde ikke Hue. Andre Piger, der var ældre end 
hun, havde Huer, nogle tog Hue paa, naar de blev
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gift, men hun har aldrig haft Hue paa. — Pigerne 
havde alle sort Kjole, nogle af Drengene havde Vad
melstøj, mens andre havde Tøj af Købeklæde. Alle 
"havde de Kasket med blank Skygge. — Da de kom 
hjem, blev der holdt Gilde med Risengrød og Klip
fisk (Syd for Arresø fik man Grøden først, men Nord 
for fik man Klipfisken først). Efter Middagen fik de 
Chokolade, og det var første Gang, man fik det dær 
i Huset, men Broderens Forlovede havde bragt denne 
sjældne Vare med til Gildet. Af Gaver fik hun et 
Par Guldørelokker af sin Broder.-----------

Endnu skal jeg omtale et Par Konfirmationer sidst 
i forrige Aarhundrede. Gaardejer Jens Larsens Kone 
i Holløse blev konfirmeret i Vejby Kirke 1894. Hun 
havde en sort Kjole paa med 7 Alens Vidde og et 
hvidt Tørklæde paa Hovedet til Kirke. Den sorte 
Kjole maatte hun lægge, da hun kom hjem til Hol
løse, og i Stedet for tage en Hvergarnskjole paa, 
hvad der dog ikke hindrede hende i at danse hele 
Natten. Der var Folk med fra et halvt Hundrede 
Steder. Hun maatte selv be’ dem, helt op til Ram
løse maatte hun. Men hun skulde be’ dem paa den 
Maade, at de ikke maatte komme med noget. Til 
alle andre Gilder kom de ellers med Kager, det 
finder ogsaa Sted endnu. Af Gaver fik Fru Larsen 
mange, men det var overvejende af nyttig Art: 24 
Par Kopper, 3 Sæt Sukkerskaal og Flødekande, 2 
Platmenager og andet mere.

Fru Kristiansen, Holløse, blev konfirmeret i Blidstrup 
1891. Hun havde sort Kjole paa og fransk Sjal — „det 
var jo en Helligdom for de gamle“, fortæller hun, 
„jeg havde det kun paa den samme Gang“. Paa Ho
vedet havde hun en Hat. 1 Hjemmet var der stort 
Gilde, hvad der dog jkke hindrede, at Konfirmanden 
ved Malketid maatte lægge Stadsen og med ud at
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malke. — Hendes Mand Købmand J. P. Kristiansen 
blev konfirmeret samme Aar. Han havde Tøj paa af 
sort Klæde, mens den daglige Dragt ellers var graat 
Vadmel. —

Hvad Indtryk, Konfirmationsforberedelsen og selve 
Konfirmationen gjorde paa de unge, er ikke let at 
efterforske. Det er heller ikke Opgaven her, men der
for kan jeg godt anføre, hvad Partikulier P. Jensen, 
Hillerød, har fortalt mig.

Der var i Asminderød en Kapellan, der hed War
burg, han var af jødisk Æt og Søn af den Warburg,, 
der drev det bekendte Bomuldsfirma i København, 
hvor mangfoldige Nordsjællændere købte deres Bom
uldsgarn. Pastor Warburg var ugift, han kom meget 
omkring i Sognet og red altid paa en hvid Hest. Han 
gav meget bort. Han var en brillant Mand, Warburg, en 
virkelig troende Mand. Jeg gik til Konfirmation hos 
ham, og det var noget, jeg ikke glemte. Vi fik Vers for 
i det ny Testamente, og da jeg blev konfirmeret, for
ærede han mig et Testamente. . . . Bogen blev fundet 
frem, og der stod Mandens Navn og nedenunder: 
Joh. 17,15. Jeg beder ikke, at du skal borttage dem 
af Verden, men at du skal bevare dem for det onde.

Senere blev Warburg Præst paa Taasinge, og dær 
var han under Krigen i 64. Han gik omkring og be
søgte de saarede, og han havde Cigarer, Frugter og 
saadan noget med til dem. „Er der nogen fra As
minderød Sogn?“ spurgte han, da han kom ind. Ja, 
der var een, og det var Gaardejer Hans Jensen, Lang
strup. Han er nylig død, 85 Aar gammel. Det var en 
af Warburgs gamle Konfirmander, og Warburg var 
meget glad ved at træffe ham. Hans Jensen havde 
faaet skudt Enden af Pegefingeren, da han stog bag 
et Hegn og ladede. Det var ved en Forpostfægtning 
nede i Sundeved. Han kom saa paa Lasarettet og
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slap derved fri for at være med ved Stormen paa Dyb
bøl og Kampene ved Overgangen til Als. Warburg 
•sagde saa til ham: „Kan du huske den Salme, vi sang 
saa meget ved Konfirmationsforberedelsen?“ „Ja“, 
svarede Hans Jensen, „det var Nr. 438 „Den Grund, 
hvorpaa jeg bygger“ . . .“ Hans Jensen kunde den 
udenad altsammen, og det var Warburg meget rørt 
over.

Jeg har, slutter min Hjemmelsmand, i min Ungdom 
læst Søren Kierkegaard og haft lidt anden Mening om 
Religionen, men trods dette: det Indtryk, jeg fik af 
Warburg, glemmer jeg aldrig. —

At Pastor Warburg har efterladt sig et varmt og 
varigt Minde ogsaa i andre Nordsjællænderes Sind, har 
jeg fra anden Side faaet Vidnesbyrd om.

Hermed afsluttes dette Afsnit, idet jeg dog henviser 
til et Afsnit i Nordsjællandsk Folkelivs sidste BindÆag- 
iligt Liv, hvor Befolkningens Forhold til Præster og 
Lærere vil blive behandlet. Derunder vil ogsaa findes 
forskellige yderligere Oplysninger om Konfirmation.
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et Tidspunkt, hvor Livslysten i stærkest Grad 
blev sluppet løs, var Fastelavn, men herom vil 

jeg lade Nordsjællænderne selv berette. C. Jeppesen, 
Helsinge, fortæller følgende fra sin Barndomstid i 
Nejlinge.

Jeg har hørt, at en Dreng, som gik til Konfirma
tionsforberedelse, paa Spørgsmaalet om, hvilken Dag 
i Aaret der var den helligste, uden Betænkning sva
rede: „Det er Fastelavnsmandag“. Og da Præsten 
forundret spurgte hvorfor, svarede Drengen: „Jo, for 
da skal vi hverken i Skole eller i Kirke.“ Fastelavn 
fejredes i tre Dage, og det skete paa en Gaard, hvor 
en tre, fire Karle i Forvejen havde bestilt Plads. 
Hos Sognefogden, hvor Far var Husmand, var der 
tit Fastelavnsgilde, for Sognefogden havde Brædde
gulv i Øverstestuen, det var ikke alle Gaardmænd, 
der havde det. Fastelavnssøndag begyndte Gildet 
med Dans og Beværtning, og det varede det meste 
af Natten, men da man skulde begynde igen Mandag, 
maatte man dog have et Par Timers Søvn i Morgen
stunden. Kun enkelte af de mest udholdende blev 
paa Gaarden eller gik paa Besøg i Nabogaardene, 
til Festlighederne begyndte igen. Mandag Morgen
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var man tidlig paa Færde, idet man den Dag skulde 
slaa Katten aj Tønden. Derlne var i Forvejen med 
en udstoppet Kat ovenpaa anbragt mellem to høje 
Stænger, saa højt, at en Rytter fra Hesten kunde 
naa at give den et Slag med en Knippel. Den, der 
saa fik Held til at slaa Katten ned, blev Kattekonge 
og hyldedes med Hurraraab fra de talrige Tilskuere. 
Rytterne var alle pyntet paa forskellig Vis, nogle var 
udklædte som gamle Mænd og andre udpyntede i 
forskellige brogede Dragter, for det meste parvis 
som Herrer og Damer. Naar Katten var faldet, gik 
Turen rundt i Byens Gaarde, hvor der lavedes 
alskens Løjer, og hvor Rytterne blev skænket med 
Kage og Brændevin eller søde Snapse. Derfra red 
man til Nabobyerne, navnlig Helsinge, hvor der 
undertiden kunde samles tre, fire Stadse fra Annisse, 
Helsinge og Ramløse, hvor man havde haft en lig
nende Fest. Det kunde hænde, at en eller anden fik 
for meget af de vaade Varer paa saadan en Rund
rejse, men ellers var Løjerne temmelig harmløse og 
sluttedes om Aftenen med Dans og Beværtning som 
om Søndagen. De, som ikke særlig yndede Dansens 
Glæder, fik sig et Slag Kort, og der spilledes til 
Tider højt, jeg saa engang en Karl, der tabte 45 
Rigsdaler i Kortspil, hvad der var mange Penge i 
de Dage.

De første Dage efter Fastelavn var der vel nok 
lidt Tømmermænd, men Søndagen efter mødte man 
op igen, nu skulde der løbes Væddeløb. 20—30' 
Piger blev kørt et Stykke ud ad Vejen og sat af 
med visse Mellemrum, og den sidste fik overrakt et 
Garnnøgle, som hun skulde bringe til den nærmeste 
Pige, hun skulde atter bringe det til den næste og 
saa fremdeles. Paa den modsatte Side af Vejen løb 
saa en Karl i en meget let Paaklædning, og en Karl
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til Hest ledsagede begge Parter for at se, at det gik 
ærligt til. Vandt Karlen, skulde Pigerne betale Laget 
og omvendt. Det kunde jo ske, at en Pige tabte 
Nøglet oppe paa en Bakke, saa hun maatte tilbage 
efter det igen, hvad der sinkede en Del. Om Aftenen 
dansede man paany til den lyse Dag, og dermed var 
Fastelavnsgildet forbi, men endnu i lang Tid gav det 
Stof til Samtale.-------

Niels Peter Andersen, Smidstrup, fortæller følgende 
fra Blidstrup Sogn. Fastelavnsgildet begyndte i Reglen 
Fastelavnssøndag, og man spiste hos en af Sognets 
Gaardmænd. Retterne var som ved almindelige Gilder, 
Klipfisk og Risengrød. Derefter dansede man hele 
Natten, og der var det Gode ved en saadan Fest, at man 
kendte ingen Standsforskel. Man drak Kaffe og blev 
ud paa Natten beværtet med skaaret Smørrebrød, des
uden spillede man Kort og drak Brændevin. Om 
Mandagen samledes man igen for at slaa Katten af 
Tønden. Rytterne var i Regelen gyseligt udklædte og 
havde Masker paa, eller de var sværtede i Ansigtet. 
De gik saa løs paa Tønden, mens Kornet og Klari
netter forlystede de mange Tilskuere. Det kunde tage 
et Par Timer, inden Tønden brast, derefter red Stad
sen — Musikken kørte —, rundt i Gaardene, hvorved 
de samlede sig en Del Smaasnapse. Om Aftenen tog 
man fat paa Dansen og holdt som Regel ud til den lyse 
Morgen. Om Tirsdagen fortsatte de meget ofte Gildet. 
Det begyndte med, at de foranstaltede Væddeløb som 
ovenfor omtalt. Det er let at forstaa, at der var noget 
spændende ved disse Væddeløb, især naar Deltagerne 
ret ofte havde danset to Nætter i Forvejen. Folk strøm
mede til, og fra alle Højder fulgtes Løbet med Spænding. 
Vognene kørte bagefter og samlede de trætte Piger op, 
efterhaanden som de var færdige med deres Stykke Vej. 
Medens dette stod paa, var andre i travl Virksomhed

9
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med ligesaa nyttige Ting, en havde faaet det bryd
somme Hverv at trille en Trave Langhalmskærve paa 
en Trillebør, en eller flere forsøgte i Blinde at finde 
en Greb eller en Stang, som var anbragt med en Sæk 
paa ude paa Marken. Det var et helt Optog, der sam
ledes ved Qildesgaarden saadan en Fastelavn, og naar 
der blev danset tre Nætter i Træk, kan man nok 
tænke, at saavel Ungdommen som Musikanterne var 
trætte og nød godt af Hvilen i Fastetiden, hvor ingen 
Baller holdtes.-------

Lad os dernæst høre lidt om, hvad en anden Mand 
fra Blidstrup Sogn, Snedker O. Christiansen, Gilleleje, 
har skrevet op om sine Fastelavnserindringer fra 1861. 
Gildet stod hos Gaardmand Per Hansen, Udsholt, 
han var gift med Pastor Hildes Datter Hanne, og naar 
man havde henvendt sig til Per og Hanne om Plads, 
var det, dels fordi de havde en nyopbygget Gaard 
med tre gode Stuer efter hinanden og saa den længst 
ude, den store Dansestue, og dels fordi det var et 
Par flinke Folk. Peter var saadan en lille snurrig og 
gemytlig en, og Hanne var absolut Rosinen i Pølse
enden, hos hende mærkede man ikke Spor af gejstlig 
Blod, og hun kunde fra Præstegaarden mange Lege 
som Væve Vadmel m. m., som kunde bruges i Pav- 
serne mellem Dansene.

Mandag Morgen blev saa Tønden hængt op i to 
store Træer, som stod ved hver sin Side af Gaden. 
En lang Vogn blev trukket ned ligesaa nær Ridebanen 
og Tønden, som det kunde lade sig gøre, paa den 
blev anbragt to Musikantere, Huggerens Hans eller 
Hans Hjulmand, som man kaldte ham, han blæste 
Klarinet, og Niels Urmager spillede paa Fiol. Lad 
mig sige Klokken er 10 Mandag, Gaden er smadrende 
fuld af Tilskuere fra hele Sognet, baade store og smaa, 
unge og gamle, alle skulde de med. Ajle fem og tyve
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maskerede Ryttere holder nu i lille Per Hans’ Gaard 
og bliver skænkede, før Ridningen begynder. Nu be
gynder Hans Hjulmand med en Galop, og alle Ryt
terne galoperer ud af Gaarden og hen til den ene 
Ende af Banen for at faa begyndt Ridningen i den 
rigtige Orden. Der gaar vel saa en Time, saa begynder 

Tønden at falde under 
Raaben og Skrigen og 
Hurraraab. Jeg saa 
engang ved en saadan 
Lejlighed, at en stor 
Svensker red forbi 
nogle Gange uden at 
kunne ramme, men saa 
sagde han ogsaa Pøj!

i Næven og slog 
Hesten i Nakken, saa 
de slog en Koldbøtte 
begge to, men dog 
ikke værre, end de 
begge kom paaBenene 
igen. Nu er Tønden 
forbi, og saa rider de 
ind i Gaarden og faar 

en Skænk, og 
— saa bliver Mu-

SPILLEMAND sikanterne an-
Tegnet af P. C. Skovgaard som Barn. bragt i en

Vogn, men 
ikke nogen Fjedervogn, for saadanne fandtes ikke 
i hele Sognet. Det var dengang godt, hvis man 
havde en med Hængefjedre i Agestolen. Per Han
sen var den eneste, der havde en, den havde 
han faaet af Præsten tilligemed Datteren. Nu kører 
Vognen med Musikken, og alle Rytterne rider
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hele Sognet rundt til alle 48 Bønder samt Præst 
og Skolelærer, men den Tur gøres ikke for ingenting,, 
for der vankede almindelig en Daler hvert Sted og 
hos Præsten en Specie, jeg har selv været med ved 
en lignende Lejlighed og været oppe og modtaget 
Specien af Præstens Haand. Men det er ikke alle, 
der kommer ridendes helt hjem, for der er nogen, der 
bliver saa løjerlig ømme et bestemt Sted, saa de kom 
ledende med Hesten, ligesom man nu ser en komme 
ledende med en Cykle. Saa rider alle hver til sit for 
snarest muligt at gøre sig færdig til at møde op, og 
saa begynder Maaltidet og bagefter Dansen.

Tirsdag bliver der løbet Væddeløb, det bliver lige
som Mandag Klokken 10. Væddeløbet foregaar mellem 
alle Pigerne og to af de bedste Travere af Karlene. 
Turen gaar fra det Sted, hvor Udsholt Forsamlings
hus nu ligger, og til daværende Købmand Chr. Hansen, 
Koldsbæk. Pigerne bliver stillet op med 50 Favnes 
Mellemrum over Bakkebjerg til Koldsbæk. Den første 
faar en Nøgle, som hun skal give til den næste, 
Karlene ligesaadan, den første begynder tillige med 
den første Pige, og den anden staar ved Bakkebjerg 
og løser ham af, og saa gaar det, alt hvad Tøjet kan 
holde, jeg stod selv ved Bakkebjerg, da det gik for 
sig. Samtidig med at Væddeløbet begynder, er mange 
af Byens bedste Køretøjer parat til at følge efter for 
at optage Pigerne og Karlene, efterhaanden som de 
har udført deres Værk. Med Musikken paa den for
reste Vogn gaar det saa i Karriere hjem til Gaarden, 
hvor man meddeler Resultatet. Det var nu Pigerne, 
der vandt dengang. Derefter fortsatte man Lystig
heden med Mad og Dans som Dagen i Forvejen. Ved 
disse Gilder saavel som til Pinsegildet var der megen 
Konkurrence med Damernes Klædedragt, særlig med 
Kjolerne. Det er fra min florerende Ungdom, saa det
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var ikke som nutildags med de korte lette Kjoler. Nej, 
hver Familie skulde have sit til Kjoletøj, det gjaldt 
derfor om at faa sat Uld og Rasmagergarn sammen 
i Striber og Kulører, saa kønt de kunde. Jeg husker, 
som var det den Dag i Dag, at de kønneste var Per 
Niels’ tre Piger i Højelt, deres Kjoler var blaastribede 
og det var for Resten Jørgen Lars’ Hannes ogsaa, 
Hans Pers Grethes og hendes to Søstres Kjoler faldt 
lidt mere i det røde, men de var for Resten kønne 
allesammen. Med Hensyn til Skotøj var der ingen 
Konkurrence mellem Pigerne, for Skoene var saa flade 
som mine Listesko, saa de Hæle var ikke til at brække 
Benene paa. — Nu er det Onsdag Morgen, og man 
mener, at Gildet er forbi, men sikkert er det ikke, for 
jeg har selv været med til at lade Onsdagen gaa med 
i samme Køb.-----------

Hans Peder Hansen, Oppesundby, skildrer Faste
lavn paa sin Egn med følgende Ord. Til Fastelavn 
var der Løjer og Lystighed. Fjorten Dage før Faste
lavnssøndag gik fire Karle ud og bestilte Fastelavns
gilde hos en af Gaardmændene i Sognet. Gildet 
varede i tre Dage. 01 og Musik bestilte Karlene selv 
og betalte, al anden Mad og Drikke leverede Manden, 
hvorfor han fik 30—40 Rigsdaler. Fastelavnssøndag 
Aften {kom Karlene og Pigerne. Karlene bestemte, 
hvorledes Ridningen skulde foregaa, og saa dansede 
man til lidt over Midnat. Mandag Morgen mødte 
Karlene til Hest i Gildesgaarden, pyntet paa forskel
lige Maader. Dær blev de saa opvartet med Smørrebrød 
og Kaffe, saa red de til Byen og slog Katten af Tøn
den, det skulde saa godt som alle i Sognet hen at se, 
unge og gamle, Mænd, Kvinder og Børn. Der var en 
Snakken om, hvem af Karlene der var den pæneste 
eller mest komiske, hvem der red bedst, eller hvem 
der var den kraftigste til at slaa paa Tønden. Hus-
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mændene forhandlede om, hvor de skulde have deres 
Fastelavnsgilde, og hvem der skulde bestille det. — 
Naar Karlene havde slaaet Tønden i Stykker, red de 
til Frederikssund. Dær red de ind hos den Brænde
vinsbrænder, som de havde faaet Brændevin af til 
Gildet. Dær drak de et Par Boller Punch, saa red de 
op i Præstegaarden og i Møllergaarden, og dær blev 
de, siddende paa Hesten, opvartet med Kage og Snaps. 
Saa red de hjem hver til sit. — Fastelavnsmandag 
skulde alle have sød Mælk og Hvedebrød til Middag, 
det var Fastelavnsboller, som var skaaret i Stykker 
og overhældt med kogt Mælk. — Om Eftermiddagen 
ved Femtiden mødte Karle og Piger i Gildesgaarden, 
hvor de blev opvartet med Sylte, Smørrebrød, Ost og 
Kød og Æggesøbe, der kom paa Bordet i store Punche
boller. Derefter begyndte Dansen, og det var altid 
med en Vals. Den Pige, en Karl dansede Sekstur med, 
skulde han ogsaa danse Kontresejren med og derefter 
en Runddans, ellers holdt han Pigen for Nar. Naar 
de dansede Runddanse, dansede nogle Par en fire, 
fem Gange rundt i Stuen, saa blev der klappet af og 
et andet Hold ud, saaledes skiftede to Hold, saa længe 
Musikken spillede. Om Aftenen ved Titiden kom en 
af de Karle, der havde bestilt Gildet, op i Dansestuen 
med et Forklæde fuld af Fastelavnsboller og en anden 
Karl med en Flaske Mjød, saa fik hver Pige en Snaps 
Mjød og en Bolle. Ved Midnatstid fik de Natmad. 
Naar de var færdige med at spise, kom Punchen paa 
Bordet i store Puncheboller. Saa blev der sunget 
Skaaler og Drikkeviser, hvoraf jeg erindrer et Par 
Vers af en.

Vore venlige og smykkede Piger, 
som sidder nu her ved vort Bord, 
de tro ej, hvor meget man siger, 
man siger, de er yndigst paa Jord.
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Se her staar Glasset med bredfuldt Maal — 

tralala tralala.
Dette skal være vore Pigers Skaal. 

Tralala.

Mundskænken i Fængsel han drømte, 
han Vinen for Kongen bar frem, 
men Kongen ejheller forsømte 
at skænke ham Frihed igen. 
Se her staar Glasset med bredfuldt Maal — 

tralala tralala.
Dette skal være vor Mundskænks Skaal. 

Tralala.

Dansen gik til den lyse Morgen. Tirsdag Efter
middag mødte Karle og Piger igen, og da foregik 
Opvartning og Forlystelse som om Mandagen, kun 
fik Pigerne ikke Mjød og Fastelavnsboller den Aften. 
Tirsdag efter Midnat betalte de Lag. Saa gik de Karle, 
der havde bestilt Gildet, hen ved et Bord og skrev 
med et Stykke Kridt op, hvor meget der skulde betales, 
og Navnene paa de Karle, der skulde betale hele Lag. 
Efterhaanden som de betalte, blev der spyttet paa 
Navnet, og det blev slettet ud. Hvor meget de skulde 
betale, kom jo an paa, hvor mange Karle der var 
mødt. Pigerne betalte en Rigsdaler, de store Drenge 
og yngre Piger betalte kun halvt Lag. Onsdag Mor
gen var Fastelavnsgildet forbi. Nogle Karle blev og 
lavede noget Sjov, dels paa Gildesgaarden og dels 
paa Besøg hos de andre Gaardmænd i Sognet. — 
Lørdag efter Fastelavn holdt Husmændene for det 
meste deres Fastelavnsgilder, de mødte om Eftermid
dagen ved Tretiden, saa blev de opvartet med Flæske
sylte, Smørrebrød og rigeligt med Snapse, samt Kaffe 
med Sukkerkringler og Tvebakker til. Saa begyndte 
Dansen. Ved Midnatstid fik de Natmad, derefter 
Punch, hvortil der blev sunget Skaaler og lystige 
Sange. Husmændenes Fastelavnsgilde foregik altid
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under megen Lystighed paa alle forskellige Maader, 
og der blev talt meget om det de første Dage 
efter.-----------

Hvordan Fastelavn formede sig i Torup Sogn paa 
Halsnæs for halvtredsindstyve Aar siden, fortæller 
Husmand Frederik Olsen, Gurre, efter sin Faders For
tælling følgende. Fastelavnsmandag samledes alle de, 
der vilde deltage, og Toget stillede op paa følgende 
Maade. Først red en, som blev kaldt Bajadsen, han 
var klædt ud saa broget og komisk som muligt, 
f. Eks. med en gammel høj Silkehat paa Hovedet, den 
værste Maske, som kunde faas, en Islændertrøje, paa 
det ene Ben en Træskostøvle og en Læderstøvle paa 
det andet. Over Skulderen havde han en Mulepose 
hængende, hvori Pengedaasen laa, som han saa tog 
op og skramlede med, hver Gang de kom til et Hus 
eller en Gaard. De indsamlede Penge delte alle 
Riderne mellem sig. Efter Bajadsen fulgte Flagriderne, 
de red ved Siden af hinanden med hver et Flag, som 
de holdt ved den udvendige Side. Til Stigbøjlen var 
fastgjort en Træklods, hvori der var boret et Hul til 
at stikke Enden af Flagstangen ned i. Derefter fulgte 
Mus’kantervognen, som de gamle siger. Der var kun 
een Musiker, og han blæste paa Horn. Saa kom alle 
de øvrige Ridere, to og to, Halvdelen var udklædt 
som Kvindfolk, og de red saa eet Kvindfolk og et 
Mandfolk sammen. Der kunde være henimod en Snes. 
Toget sluttedes saa af „de gamle“, det var to Karle, 
som var udklædt som Mand og Kone. I Reglen kørte 
de i en Gumpekasse, en tohjulet Vogn. Disse to vakte 
altid Munterhed, især naar en eller anden Spilopmager 
saa sit Snit til at tage Pinden af, saa de tippede bag
læns ned paa Vejen. Ridningen begyndte ved Nitiden 
og varede til henimod Klokken fire, saa skulde Kap
løbet begynde. Alle Omegnens [Piger blev opstillet
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paa et Stykke Vej som en kvart Mil med lige stor 
Afstand mellem hver. Den første Pige fik saa en 
lille Krans, som hun, naar Løbet begyndte, skulde 
løbe hen og give den næste og saa fremdeles, indtil 
Maalet var naaet. En Karl skulde saa løbe om Kap 
med alle Pigerne, og hvis han vandt, skulde han have 
frit Lag. Foran Løberen skulde Bajadsen og Flag
riderne ride for at bane Vej gennem Tilskuerskaren. 
Bajadsen havde saa et gammelt Byhorn, som han 
truttede i hele Tiden.

Naar Løbet var endt, trak alle hen paa Gaarden, 
hvor Laget skulde staa. Dær var ophængt en Tønde, 
øg saa skulde Katten slaas af Tønden. Naar denne 
saa var splintret, red man hver til sit for at klæde 
sig om til Gildet. Dette stod som sagt paa en af 
Gaardene, hvor man morede sig med Spil og Dans 
til den lyse Morgen.-----------

Gaardejer Hansen-Kuth fortæller om et Fastelavns
gilde i Tjæreby og Alsønderup Sogne. Forberedel
serne til Gildet begyndte allerede Ugen forud med 
at lave Papirspynt til at smykke Hestene og de ridende 
Deltagere med. Næsten i alle Gaarde og Huse var 
man optaget af Forberedelserne til den store aarlige 
Begivenhed, som Fastelavnsridning og Væddeløb den
gang var. Efter at Ridningen er beskrevet, fortæller 
han, at der ved en saadan Lejlighed gerne var en 
Stodder og en Kælling i en Gumpekasse med en 
gammel Krikke for, og de lavede en farlig Halløj. 
Naar man endelig var færdig med at slaa Katten af 
Tønden, stod man af Hestene og gik ind i Stuerne 
i den Gaard, hvor Gildet skulde staa. Dær blev man 
til Spillemændenes Toner trakteret med Punch og 
Æbleskiver. Saa steg man atter til Hest, og de to 
kravlede op i Gumpekassen, og nu gik Turen fra 
Gaard til Gaard, hvor man alle Vegne kom ind og



138 FASTELAVN

blev trakteret, og Stodderen og Kællingen tiggede 
Æg og Flæsk til Gildet, som skulde vare to, tre 
Dage og Nætter, og ingen Steder gik man forgæves. 
Der vankede altid nogle Æg og en god Bid Flæsk. 
Ved en enkelt Lejlighed havde man samlet ikke min
dre end 5372 Snes Æg og 12 Lispund Flæsk (192 
Pund). Æggene brugte man til Dels til Æggesøbe, 
som blev tillavet paa den Maade, at man piskede 
Æggene, en Del Sukker og to Potter Rom sammen 
i en stor Kobberkedel, saa det blev til Skum. Det 
blev saa sat over Ilden og opvarmet til Kogepunktet. 
Saa var det færdig, og nu blev det sat paa Bordet 
i Øverstestuen i store Lerfade, og man søbede det 
med Ske, seks Personer om hvert Fad. Man spiste 
Hvedeknubber til. Naar man var færdig med at spise, 
skulde Væddeløbet foregaa. Saa godt som alle Sog
nets Piger var samlet, og Bønderne holdt med deres 
Køretøjer for at køre ud og sætte Pigerne af. Der 
gik en Mand ved Siden af Vognen, og hver Gang 
han havde maalt 70 Skridt fra Gildesgaarden, blev 
der sat en Pige af, og naar der ved en saadan Lej
lighed var samlet en 60—70 Piger, vil man forstaa, 
at disse naaede et godt Stykke ud ad Vejen. Fra 
min Drengetid kan jeg huske, at den første Pige stod 
i Tulstrup By, mens den sidste blev sat af ud for, 
hvor nu Frimenighedskirken ligger ved Siden af Høj
skolen. Væddeløbet begyndte, hvor den sidste Pige 
var sat af, hun fik et vældig stort Hørgarnsnøgle, 
som hun skulde bringe til den næste Pige, og Vædde
løbet foregik nu mellem alle Pigerne og en af Sog
nets kraftigste Karle paa samme Maade som tidligere 
nævnt. Det var en streng Tur for ham at løbe saa 
lang en Strækning ud i et, og det endte som Regel 
med, at Pigerne vandt. Jeg kan kun huske een Gang,, 
at Karlen vandt, og det skete ved, at en af Pigerne
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tabte Nøglet, saa det trillede fra hende og ned i 
Grøften, og imens løb Karlen omkring hende og kom 
først hjem. Medens Væddeløbet foregik, havde Bøn
derne travlt med at samle Pigerne op, efterhaanden 
som de var færdige med at løbe. Paa en af Vognene 
var Spillemændene anbragt, og de blæste under hele 
Turen. Langs med Vejen holdt ved begge Sider en 
Masse Vogne fyldt med Tilskuere fra Hillerød og de 
omliggende Landsbyer. Naar det sidste Læs med de 
opsamlede Piger kørte ind i Gaarden, bragede Hurra- 
raabene løs.----------- Der fortælles nu om Gildets
videre Forløb. Naar der om Aftenen blev gjort et 
Ophold i Dansen, idet man bar Borde ind i Øverste- 
stuen, hvor man skulde spise, gik Ungdommen i 
Mellemtiden ud paa Loen for at bide Bollen ned. 
Der var hængt en Del Boller op i Snore, og dem 
gjaldt det saa at faa bidt ned. Gildet varede to 
Nætter.-----------

I den Tid, der var imellem, at de red Katten af 
Tønden, og de løb Væddeløb, var der altid en Del, 
der blev hjemme paa Gaarden, og blandt dem var 
der altid nogen, der kunde finde paa Løjer. Man 
stak en Høtyvestav, et Forkeskaft, i Jorden, og saa 
tog man en Høvcevl — en Snor, der kunde være 18 
Favne lang, og som de havde til at vikle om Hø
læssene —, og dens ene Ende bandt de fast i Hø
tyvestaven, og saa var der gerne sat et Væddemaal. 
En Mand skulde vikle den om, idet han løb med 
den strammede Snors yderste Ende i Haanden, og 
en anden skulde trille en Fjerdingvej med en Trave 
Langhalm løst paa en Trillebør. En Trave er tyve 
Kærve, og de var lagt med Rodenden ud til Siderne, 
men de var ikke bundet fast, saa de trillede stadig 
af, hvorfor den paagældende blev meget svedt. Det 
drejede sig altsaa om, hvem af de to, der først kunde



140 FASTELAVN

blive færdig. — Sommetider blev de enige om ikke 
at trille med Langhalm, men i Stedet for skulde den 
ene søbe tre Pægle Gammeløl med en Teske, alt 
imens den anden løb Vævlen om. Øllet blev saa 
hældt op i et Krus, men han blev gerne fuld af at 
nyde det i saa smaa Portioner.-----------

I. Haagerup, fhv. Lærer ved Kolding Latin- og 
Realskole, har optegnet følgende om Fastelavn i Hil
lerød By. I mine Drengeaar — jeg er født 1851 —, 
brugte vi Drenge, naar vi havde slaaet Katten af Tøn
den, ogsaa at slaa en eller flere Potter i Stykker. Det 
var i Reglen gamle Lerpotter, revnede og hankeløse. 
En af os — jeg husker ikke, om der fulgtes en bestemt 
Rækkefølge —, blev bundet for Øjnene, vi andre 
dannede en Kreds uden om ham ved at tage hinanden 
i Hænderne, og Potten blev lydløst sat ind i Kredsen 
saa langt fra „den blinde“ som muligt. Med sit Fa
stelavnstræ søgte han saa at finde Potten, og fandt 
han den, søgte han at slaa den i Stykker, hvad ikke 
var saa let, da Potten ofte af den i Kredsen, der var 
nærmest, i en Fart blev flyttet et lille Stykke — Stok
ken ramte Gulvet — skraldende Latter over det pud
sige Ansigt, som den blinde satte op paa Grund af 
Skuffelse og Svie i Hænderne. Ramtes Potten, var 
Lønnen en Bolle eller et Stykke Chokolade. — Efter 
at have omtalt Drengenes Udklædning og Tiggeri 
skriver I. Haagerup videre: Et Optog staar særlig i 
min Erindring. Det var Fiskerne fra Sletten og om
liggende Fiskerbyer, som rimeligvis den Vinter har 
trængt til Penge til et eller andet Formaal. Paa en 
Vogn forspændt med fire eller seks gode Heste blev 
trukket en stor solid Fiskerbaad, udstyret med Mast 
og Tovværk, men uden Sejl. Baaden var pyntet langs 
Rælingen (det forekommer mig med Grønt, og i saa 
Fald maa det jo have været Efeu eller smaa Grangrene),
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og i Masten og Tovene Vimpler og Flag. Paa Tof
terne sad en Del unge Fiskere, vistnok 12 à 16 Stykker, 
klædte i hvide Trøjer med sorte Slips i Sømandsknude 
samt med sorte blanke Hatte (det var vistnok deres 
Stadstøj om Sommeren, som de havde trukket uden 
paa deres Vintertøj.) Aarerne holdt de i Vejret. Ogsaa 
Hestene var pyntede med Gran og smaa Dannebrogs
flag. Saaledes smykket bevægede Baaden sig langsomt 
fremad, medens unge Sømænd klædte som dem i 
Baaden, men med Masker for Ansigtet, samt en særlig 
klownagtig Skikkelse løb med Sparebøsser i Hænderne 
og indsamlede de Beløb, som Beboerne rakte dem.

En saadan Tur var ikke helt Morskab for de gode 
Sømænd, da der var 2 à 3 Mil fra Sundet til Hillerød, 
men de har uden Tvivl faaet godt i Bøsserne, thi 
Fiskerne var populære, og særlig husker vi Drenge 
de unge Fiskerpiger, som ved Vintertide i Sne og 
Kulde maatte vandre hjemmefra Kl. 3 à 4 om Mor
genen med deres Fiskerkasse paa Ryggen for hele 
Formiddagen at vandre fra Hus til Hus og saa om 
Eftermiddagen, naar Fangsten var afsat, at trave hjem 
i Mulm og Mørke. Dette hørte op, da der kom Jern
bane til Hillerød 1864. (D. F. S.)-------

Ejendommeligt var ogsaa Fastelavnsoptoget i Horn
bæk (fra o. 1870). Herom har Frk. Hortense Panum 
optegnet følgende efter Skipper Niels Olsens For
tælling.

Tyve Drenge, af hvilke omtrent de tolv bar en Stang 
med et Flag paa, vandrede fra Dør til Dør. Drengene 
skulde dog have en vis Alder, før de havde Ret til 
at være med. Før Sangen begyndte, blev Flagene 
plantet foran Huset, saa stillede hele Flokken sig op, 
og sang:

1. God Dag Fader, Moder og Søster saa kær, 
vi kommer til eder, en Bøn vi frembær.
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2. Vi unge haver os forsamlet i Dag 
for ret at holde os lystigt godt Lag.

3. Men ret som vort Lag var bedst udi Stand, 
saa fik vi at vide, at Fjenden var i Land.

4. Vi bleve ej bange for dette kom paa, 
men strede mod Fjenden baade store og smaa.

5. Vi bleve ej bange for dette hans Skrig,
men strede mod Fjenden baade fattig og rig.

6. De tvende Fjender var kommen i Nat, 
den ene en Hane, den anden en Kat.

7. Og Ho’det af Hanen vi mægtigen tog, 
og Katten paa Flugt vi priselig jog.

8. Og vil I ikke tro, at dette er sket, 
saa kan I faa Hov’det for Øje at se.

Her tager de det afhuggede Hanehoved og pikker 
med dets Næb mod Vinduesruden.

9. Vi ber eder om et Par Skilling eller tre, 
men haver I Evne, saa giver 1 fler.

10. Hav Tak, hav Tak, Gud give eder Løn, 
fordi I har ofret eders Gave saa skøn.

11. Vi beder eder Piger at komme til Bal 
for ret at holde et lystigt godt Lag.

12. Vi ved ej tilvisse, hvor dette skal staa, 
men dog er der Stue hos Godtfolk at faa.

Det sidste var kun Talemaader, da alt var ord
net forud. — Om Aftenen samledes man saa til 
Dans. — De Drenge, der ikke havde været med ude 
at synge, maatte betale Entré. De indbudte Piger 
maatte som Tak spendere Kaffe og Wienerbrød. For 
at ingen skulde forurettes, gik nogle rundt med Bol
lerner i Forklædet og delte ud, andre bar-Sukkeret, 
andre Fløden. De, der havde sunget, blev rigeligst 
betænkt. (D. F. S.)



FORSKELLIGE FESTER

F
oruden de nævnte Fester har der været adskillige 
andre Lejligheder, hvor navnlig Ungdommen kom 

sammen for at more sig. Lad det i Forbigaaende 
være sagt, at jeg intet har fundet, der tyder paa, at 
de unge morede sig mindre i gamle Dage end nu.

Foraaret er blevet fejret paa forskellig Vis. Der 
blev brændt Blus Valborgaften, Aftenen før første 
Maj, eller Sankt Hansaften, og Hensigten var at 
hindre Hekse og Trolde i at slaa sig ned og gøre 
Fortræd. Af andre Skikke, der var knyttet til For
aaret, kan nævnes at ride (eller føre) Sommer i By. 
At Maj — det nysudsprungne Løv — spillede en 
Rolle ved Pinsetid, er allerede omtalt Side 49—50. 
Det var ikke alene det, at man fandt Majgrene kønne, 
men det var det, at der knyttede sig Tro til det 
grønne Løv. Maj bragte Gaarden Velfærd. „Maj-
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grenene bliver rejst foran Døren eller paa Tagryggen, 
paa Møddingen og foran Stalden, ja undertiden endog 
foran hvert Stykke Kvæg og hver Hest, man tror 
f. Eks., at Køerne derved bliver rigtmalkende“, skri
ver den svenske Forsker Martin P:n Nilsson.1) „Om 
St. Hansaften skal Hørren „majes“, før Sol gaar 
ned, d. v. s., der skal rundt omkring i Hørageren 
nedstikkes „Maj“ eller Bøgegrene med frisk Løv, 
ellers vil Heksene, naar de rider ud, slaa ned i 
Hørren, og ødelægge den“, skriver Jens Kamp2) fra 
Vestsjælland.

Fra Laugø har jeg en Meddelelse om, at Pinselørdag 
gik de voksne unge Karle i Skoven for at bære grønt 
Løv — Maj — hjem til Byen, hvor Huse og Gaarde 
pyntedes over Døre og Porte og i Tagskæg. — Maj
grenene bruges her i Sommertiden paa tilsvarende 
Maade som Staalet ved Jul og Paaske. Denne Folke
tro er Baggrunden for den Skik, at ride (eller føre) 
Sommer i By, som gik ud paa dette, at en stor ud
smykket Skare med Musik i Spidsen drog fra Byen 
og ud i Skoven, hvor man fælder et Træ, Majtræ, 
fører det til Byen og planter det, hvorefter det ud
smykkes og danner Midtpunktet for Fest og Dans. I 
Stedet for et Træ har man ogsaa anvendt en Stang, 
Majstang, som blev stukket i Jorden og udsmykket 
med Blomster og Grønt, eller der ligefrem paa en 
Plads i Landsbyen er rejst en høj Mast med Tvær
stænger, som saa staar fra Aar til Aar og ved Som
merfesten udsmykkes med Kranse og Kæder af Grønt. 
— Hvornaar Majfesten afholdes, er forskelligt. Det 
kan være første Maj, og det kan være ved Pinsetid. 
Da Skoven her til Lands ikke saa nær altid er grøn

>) Martin P:n Nilsson: Aarets folkelige Fester, Side 13. Køben- 
havn 1914.

2) Jens Kamp: Danske Folkeminder, Side 165. Odense 1877.
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til første Maj, har Festen alene af den Grund ofte 
maattet udsættes.

Vi har her i Nordsjælland Rester af denne gamle 
Skik. Saaledes fortæller Lars Larsen følgende: „En 
af Sommerens store Festligheder var at ride Sommer 
i By, der vel ikke her i Nordsjælland var saa almin
delig som Fastelavnsridning, men dog fandt Sted i 
Vejby Sogn adskillige Gange saa sent som i Fyrrerne. 
Disse Maj-i-By-Stadse, der fandt Sted ved Pinsetid, 
bestod i, at en Skare unge Karle red rundt i Byen 
paa Heste, der saa straalende ud, pyntet, som de var, 
med det højtidsfulde Flettetøj og nyudsprungne Maj
grene i Hovedtøjet. I Spidsen havde de en eller to 
Spillemænd samt en Trommeslager, alle til Hest. 
Trommen trakteredes af den gamle Christian Tambur 
fra Ørby. Tillige var der to Syngere, og naar Toget 
var kommet ind i en Gaard, og Musikken havde givet 
et Nummer til Bedste, sang Syngerne den gamle 
Sommervise eller Majvise Alverdens Skaber mild og 
blid, der varieredes paa forskellig Maade til en dræ
vende Melodi. — Efter endt Ridning samledes man 
til Pinsegilde, hvor Beværtningen som ved Ballerne 
var Smørrebrød, Brændevin og Øl1).“

Fra Blidstrup Sogn meddeler Niels Peter Andersen, 
at man ogsaa dær har kendt Majfester eller Majby- 
stadse, og herom vidner en mundtlig Overlevering, 
om GI. Hans Pedersen, Udsholt, som er født i 
Hesselbjerg, gift med Gaardfæster Lars Rasmussens 
Datter Maren, født i Udsholt, og senere Gaardejer 
i Udsholt. Ifølge Kirkebogen er de trolovede den 15. 
December 1793. Om deres Forlovelse fortælles føl
gende. Karlene var draget til Skovs for at kaste 
Knive til Træet. Hvorledes dette foregik, vides ikke,

’) Anders Uhrskov : Nordsjællandsk Landsbyliv paa Grundlag af 
fhv. Folketingsmand Lars Larsens Beretninger, Side 82.

10
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(men mon det ikke har været en tilsvarende „Sport“ 
som den, man endnu kan se unge øve, naar de kaster 
en oplukket Lommekniv hen paa en Dør med det 
Formaal, at faa Klingen til at ramme Fyldingen, saa 
Kniven sidder fast?) Den sejrende blev benævnt 
Majgreve og fik eller tog sig en Pige for den Dags 
Festlighed, og hun blev benævnt Majinde (Majhinde 
sagde man i Blidstrup Sogn), de to sad saa for Bord
enden under Spisningen. Den nævnte Ungkarl Hans 
Pedersen vandt sin Maren ved en saadan Lejlighed 
og det ikke alene for den Dag, men de har formo
dentlig syntes om hinanden, for det blev for hele 
Livet og varede til Mandens Død 1838. I de sidste 
to Menneskealdre vides kun een Gang at være redet 
Maj i By her i Sognet, og det var 1878 eller 79, da 
var saavel Ryttere som Heste udpyntede, og alle 
gamle røde Silkebaand var da i Brug for at pynte 
paa Stadsen, der red rundt i Sognet og ind i Gaar- 
dene. —

Det er aabenbart denne Fest, som Husmand Ole 
Pedersen, Udsholt, for nogle Aar fortalte mig om. 
For en 44—45 Aar siden red de Maj i By, fortalte 
han, og det fandt Sted i Pinsen. Ole Pedersen var 
Fanefører og red med en hvid Hest ved hver Side. 
Hestene og Rytterne var pyntede, i Hestenes Manke 
var der flettet Silkebaand, og Rytterne var ligeledes 
pyntede. Ole Pedersen havde et rødt Silkebaand om 
Hatten. Pigerne havde været tidlig oppe den Morgen, 
for de skulde pynte alle Karlene.

Foran Toget red to Forridere, som skulde se efter, 
om Portene var lukkede, for var de det, skulde de 
ride forbi, men de var aabne alle Steder. Forriderne 
holdt saa uden for Porten, indtil Toget kom, saa red 
de til den næste Gaard. De havde Musik og to San
gere med, som sang Majvisen. De var rundt i alle
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Byerne i Sognet, og det tog hele Dagen. Mange 
faldt fra, for de kunde ikke døje at ride, de blev for
siddet. Ole Pedersens Hest bar saa trang, og han blev 
træt af den Støden, men saa sagde Rasmus Andersen 
i Højelt: „Du kan faa en af mine i Stedet“. „Og da 
jeg kom op paa den“, siger Ole Pedersen, „saa var 
det, som jeg sad i en Lænestol.“

J. TH. LUNDBYE: VED ARRESØEN 1838.

Præsten — Nygaard — var ked af, at de ikke 
havde været i Præstegaarden, men da de kom igen
nem Blidstrup, var der netop Tjeneste. Nygaard var 
ellers imod Fastelavnsløjerne. At de løb omkring 
som Fastelavnstosser, kunde han ikke lide.

Efter Turen samledes de i den Gaard, hvor Gildet 
skulde staa. De kom til Bords, men bagefter gik 
Karlene ud i Haven, de havde ikke Lyst til at danse, 
før det blev mørkt. Saa maatte Pigerne jo ogsaa ud 
i Haven, og dær legede de gaaende Enkemand.------

Det er rimeligvis den samme Fest, Snedker O. 
Christiansen, Gilleleje, fortæller om, naar han om
taler et Pinsegilde i Aaret 1875, som han selv var 
med til. Efter at han har omtalt Fastelavn, skriver 
han: Saa kommer Pinsen og Pinsegildet, det er i 
Lighed med Fastelavn, hvad Spise, Drikke og Dans 
angaar. Karlene mødte paa Gaarden, som var Hans
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Larsens i Udsholt, og hvor jeg selv var med, for at 
raadslaa om, hvad der skal gaa for sig Anden Pinse
dag. Man red nemlig dengang Maj i By, og det gik 
for sig som ved Fastelavn, undtagen at de ikke slog 
Katten af Tønden. Vi stillede til Hest Mandag For
middag, pænt udpyntede med røde og hvide Skærf. 
Saa stiller vi os op til at ride. Første Geled er to 
Karle, som allerede er paa Farten for at meddele, at 
vi kommer. De tre forreste i selve Toget var mig, 
min Broder Chr. Dreisig og Lars Jensen, Smidstrup, 
vi blev kaldt Sangerne, for vi skulde synge for hver 
Dør, men det kneb med Mai-i-By-Visen, for min 
Moder havde til Dels glemt den, for den var meget 
gammel dengang, og nu har jeg næsten ogsaa glemt 
den, jeg kan kun knap eet Vers, og det lyder saa- 
ledes:

Bevar vores Gæs for Skade og Nød.
— Hører I, som vi bede. — 
Vi haver alting godt beredt. 
Vær os naadig Gud med Glæde.

Mere kan jeg ikke, og der er en fire til, hvori der 
bedes for Husbond, Madmoder og Tyende, ligesom 
for Gæssene i dette. — I næste Række var der fire, 
det er Musikkerne paa de to midterste Heste, som 
de to yderste holder Tøjlen for, det har Musikkerne 
ikke Hænder nok til. Efter Musikken kommer alle, 
saa mange som der er, paa to nær, de skal holde 
sig saa langt tilbage, at de først rider ind i Gaar- 
dene, naar vi andre er redet derfra, de kommer som 
Bedemænd for at indbyde Gaardens Folk til vores 
Fest, for de har jo alle ligesom ved Fastelavn givet 
en Daler til Gildet. — Naar Ridningen saa er endt, 
stiller man til Mad og Dans. „Det er Humlen", sagde 
Per Præst.

Et Fastelavnsgilde kostede dengang i det hele,
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iberegnet Musikken, 2 Rigsdaler og 3 Mark for hver, 
og saa var der saa meget, at der kunde ruttes et 
Eftersletsbal Søndag efter for de samme Penge. Pinse
gildet kostede 1 Rigsdaler og 2 Mark for hver Karl, 
Pigerne det halve. — Dermed er det Slut med Bal
lerne for det Aar.-----------

Hvad Majvisen angaar, da har den mange Former. 
Den svenske Forsker C. W. v. Sydow har foretaget 
en Undersøgelse heraf1) og er kommet til det Resultat, 
at der er to Hovedformer, en gammel virkelig Folke
vise uden kendt Forfatter, denne Vise, der er gaaet 
fra Mund til Mund, er en verdslig Tiggervise, som 
Riderne har sunget omkring i Gaardene, men den har 
senere faaet en haard Konkurrent i en religiøs Sang, 
som Peder Jensen Roskilde (født 1575 og Præst paa 
Fyn 1601) har digtet, og som i Skillingstryk spredtes 
ud blandt Befolkningen. Da Peder Jensen har for- 
staaét at indoptage den gængse Folketro med Hensyn 
til Majgrenenes lykkebringende Evne, og da han har 
benyttet samme Melodi som den gamle Majvise, og 
da endelig en Vise, der kun synges een Gang om 
Aaret, let glemmes, hvorfor en trykt Vise er en stor 
Støtte i Brugen, har hans Vise vundet vid Udbredelse. 
Af Peder Jensens Vise findes der mange Tryk, det 
ældst kendte er fra 1646. Nordsjællandsk Folke
museum har i sin Visesamling et Tryk, der ikke bærer 
Trykkeaar, men sandsynligvis er fra omkring 1840. 
Den findes i et Hefte, der efter Skik og Brug er syet 
sammen med hvid Traad, og i dette Hefte er alle de 
Tryk, der overhovedet bærer Trykkeaar, fra 1839 og 
40. Visen lyder saaledes : En nye Maimaaneds-Sang. 
Besluttet med Herrens Bøn, Synges som:. Hosbond 
om du hiemme est, Mai vær velkommen etc. Ung-

J) God Afton, om I hemma är av C. W. v. Sydow. Malmø 
1917.
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dommen, besynderligen paa Landsbyerne til Villie at 
bruges i Stedet for den gamle letfærdige Maimaaneds- 
Viise. (Kjøbenhavn. Faaes hos P. W. Tribler, Hol
mensgade 114, Trykt hos S. A. Nissen.)

1. Al Verdens Skaber med god Besked,
Hør det som vi bede!

Du haver alting vel bered.
Vær os alle en naadig Gud med Glæde.

2. Den Vinters Tvang drev ud af Land, 
Lad Somm’ren blid gaa os til Haand.

3. Velkommen med Maymaaneds Tid, 
Gud glæde os og den Sommer blid.

4. Vor Skov og Mark sig fryder smukt, 
Valdborg bær Løv og Græs med Frugt.

5. Den lille Lærkes liflige Klang, 
Dig lover med Maymaaneds Sang.

6. Thi bærer vi dig May i Bye, 
Og lover dig med Psalmer nye.

7. Fordi vi bære May i Gaard, 
Velsigne os med frugtbar Aar.

8. Vi pløje i vor Ansigtes Sved,
Og saae godt Korn i Jorden ned.

9. Forfrem vor Hænders Gierning vel, 
Velsign os Gud til Liv og Siel.

10. Giv tidigt Veyligt oven fra,
At Grødens Væxt maae Lykke faae.

11. Med Olden god velsign’ vor Skov, 
Giv Flesk paa Bord, dit Navn til Lov.

12. Giv Korn og Kern paa Agrene,
Til Brød og 01 i Ladene.

13. Giv Frugt paa Træer i Haugerne, 
Til søden Most i Tønderne.
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14. Ved Bier giv Vox og Honning sød, 

Til Lys og Lægedom, Mad og Miød.

15. Sterk Humle hæng paa Stængerne, 
Set beesk Malurt i Beederne.

16. Lad Urter groe til Smag paa Mad, 
Giv Erter, Rødder, Kaal, Salat.

17. Velsigne os med Livets Frugt,
Med Faar og Fæe paa Marken smukt.

18. Giv Melk og Smør og Osten sød, 
Velsigne os med Boghvede Grød.

19. Velsigne fersk og salte Vand,
med Sild og Fisk for Qvind og Mand.

20. Lad Hønen give Æg paa Fad, 
Til Pande-Kag og Ægge-Mad.

21. Bevar de Giæs fra Skade og Nød, 
Giør Kaalen feed og Dynen blød.

22. Til Klæder giv Hør, Hamp og Uld, 
Vor Krop at skiule i Hede og Kuld.

23. Lad os med Sundhed bruge det, 
Udi din Frygt ved stadig Fred.

24. Hertil regier os med din Aand,
Og ved din’ Engle giør os Bistand.

25. O Gud’ bevar din Christenhed, 
Saa og vor kiere Øvrighed.

26. Bevar, o Gud! vor Konge vel, 
Velsigne ham til Liv og Sjel.

27. Og frie ham fra en blodig Krig, 
Fra Krankhed og den dyre Tid.

28. For vor Dronning vi bede ret, 
Gud giøre hendes Hjerte let.

29. Vor Konges og vor Landets Raad, 
Gud være med dem i Raad og Daad.
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30. Det alt vi bede i Jesu Navn, 
Hør det som vi bede: 

Vi slutte i Herrens Bøn vort Gavn, 
Vær os alle en naadig Gud med Glæde.

Denne religiøse Vise, der altsaa skulde afløse den 
„gamle letfærdige“ Majvise, som i en af de skaanske 
Former netop begynder saaledes „God afton, om I 
hemma är! Maj är velkommen“, og i en af de jydske 
Former saaledes „Forlov vi alle bede om, Maj er 
velkommen!“ — har som tidligere nævnt opnaaet til 
Dels at fortrænge den gamle Folkevise, mens Resul
tatet i mange Tilfælde er dette, at den er blevet blandet 
med den gamle, saaledes som de nye Tanker i Folket 
i saa overmaade mange Tilfælde er blevet blandet ind 
i de aartusindgamle Overleveringer. Majfesten har 
ikke været meget almindelig i det sidste Aarhundrede 
her i Nordsjælland, og Former af Majvisen træffer 
man derfor meget sjældent. Een Form er dog blevet 
optegnet, nemlig af Frk. Hortense Panum, af hvis 
Optegnelser tidligere er gengivet en Helligtrekongers- 
vise og en Fastelavnsvise. Frk. Panum fortæller om 
Pinseoptoget i Hornbæk, at det var ligesom Faste
lavnsoptoget (Side 141) og endte ligesom dette med 
et Bal, hvor det gik nøjagtig paa samme Maade. Kun 
var Flagene ved denne Lejlighed prydet med Blomster, 
og alle Flagene blev om Aftenen i Gildessalen hejst 
op paa Toppen af Majstangen. Visen, der blev sunget, 
opgaves at være digtet af en gammel Hornbækker- 
Skolelærer (hvad den altsaa ikke er), men da Frk. 
Panum optegnede Versene efter forskellige Meddelere, 
er hun hverken sikker paa Rækkefølgen eller Antallets 
Rigtighed. Visen lyder efter hendes Optegnelse saa
ledes.

1. Al Verdens Skaber mild og blid
— hør det, som vi bede, —
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Vi prise glade Aarsens Tid. 
Vær os alle naadig Gud med Glæde.

2. Den Vinter trang drev ud af Land
— hør det, som vi bede, — 
lad Somren blid gaa os til Gavn.
Vær os alle naadig Gud med Glæde.

3. Vor Skov og Mark sig fryder smukt, 
Valborg bær Løv og Græs med Frugt.

4. Den lille Lærke liflig klang, 
den lover os Majmaanedsang.

5. Velkommen i Maj Maaneds Tid, 
velsign os med Sommer blid.

6. Velsign fersk og salten Vand,
med Sild og Fisk for Kvind og Mand.

7. Giv Ost og Smør og Mælken sød, 
velsign os med Boghvedegrød.

8. Lad Hønen give Æg paa Fad 
til Pandekage og Æggemad.

9. Lad Humle gro paa Stængerne 
saa besk Malurt i Bedene.

10. Vor Fader er den bedste Mand,
han skænker os et godt Glas Vand.

11. Hans Hustru er den bedste Kvinde, 
hun skænker os et godt Glas Vin.

12. Bevar os Gud vor Konge vel, 
velsign ham til Liv og Sjæl.

13. Bevar, o Gud, vor Kristenhed, 
saa og vor kære Øvrighed.

14. Bevar vor Gæst for alskens Nød,
gør Kaalen fed og Dynen blød.

15. Her staar vi mange Peblinger smaa, 
og har vi faa’t, saa lad os gaa.

16. Nu ganger vi ad Gaarde,
vi kommer igen ad Aare.
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Denne Vise er en Blandingsform, hvor Vers 10, 
11, 15 og 16 stammer fra den gamle Vise, der jo 
blandt andet skulde tjene til Støtte for Tiggeriet til 
Festen. —

Af anden Tilknytning til Majfest kan for Nordsjæl
lands Vedkommende nævnes, at man i et Par Lands
byer — Birkerød og Farum — har et gammelt, stort 
og meget anseligt Træ, som kaldes Majtræet. Om 
Majtræet i Birkerød har Højskoleforstander Holger 
Begtrup, der er født i Birkerød Præstegaard 1859, 
givet mig følgende Oplysninger. Majtræet er et Elme
træ, Pladsen omkring det kaldes Majpladsen og 
strækker sig fra Landevejen og hen til Kirkegaarden. 
Paa denne Plads var der i ældre Tid Ringridning i 
Fastelavnen. Tjenestekarlene havde da laant deres 
Husbonds Heste, og de var udklædte paa forskellig 
Vis, enkelte var i Fløjlsdragter med Guldbaand. Disse 
Ryttere red rundt om Majtræet og stak til en Ring 
med deres Kæppe. Nogle fik flere Ringe, de, der 
havde været heldigst, kunde have en fire, fem Ringe 
paa Kæppen. Foruden Rytterne var der ogsaa en 
Stodder og hans Kone, de lavede mange Løjer, og 
især vakte det Morskab, naar Stodderfolkene kom op 
at slaas og pryglede hinanden. Undertiden slog de 
ogsaa Katten af Tønden, hvad der foregik samme 
Sted. Man havde dog ikke begge disse Ridninger 
samme Aar, de foregik vekselvis. Pladsen kunde og
saa blive brugt til at slaa en Karrusel op paa. Der 
boede i Birkerød en Karruselejer, som var paa Dyre
havsbakken om Sommeren. Dær boede i det hele 
flere Dyrehavsfolk, saaledes en Skomager Dass, der 
paa Dyrehavsbakken optraadte som Mester Jakel med 
sine Trædukker. — Ved Begravelser holdt Vognene paa 
Majpladsen. Den kunde være helt fuld af Vogne — 
der kunde være op til firs. Gamle Fattiglemmer med:
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Skindveste og Kæppe gik omkring og passede Hestene 
og tjente en Skilling ved det. Henne ved Indgangen 
til Kirkegaarden var der en Sten, der stak lidt frem, 
og om den blev det fortalt, at den var til at træde 
op paa, naar Selvmordere blev begravet. De maatte 
ikke føres ind gennem Laagen, men skulde løftes op 
over Kirkegaardsdiget. — Dengang Grundlovsfesterne 
kom i Brug, tjente Majpladsen som Samlingssted for 
Deltagerne i Processionen. Det kunde ogsaa hænde, 
at der blev holdt en lille Tale dær, men ellers var 
det først, efter at man var kommet ud i Bistrup 
Hegn, at Festtalerne blev holdt. Ved Indgangen til 
Hegnet var der iøvrigt paa en Bøgebakke lige i Ud
kanten af Skoven en rundet og ganske jævn tiltrampet 
Plads med lave Jordvolde omkring. Paa dette Sted 
havde der fra Arilds Tid været Danseplads for Ung
dommen Pinsedag, dette laa dog forud for Grund
lovsfesternes Tid.-------

En stor Begivenhed var Kildefesterne i Tisvilde. 
Herom har afdøde Professor Axel Olrik 1906 efter 
den 81aarige Hjulmand Per Stokmand i Holløselund 
optegnet følgende: Om St. Hansaften var der paa 4 
Mils Afstand lige til Birkerød og de Byer ikke en 
Sjæl, der ikke havde „været til Kilderne“. Og de 
kom ogsaa inde fra Landet af kørende med syge 
Mennesker, helt fra Sorø og Korsør. Efter St. Hans 
var der saa fuldt paa Helene Grav med Trætavler 
og Krykker.

Paa Tisvilde Gade var der et Liv. Der strømmede
Folk ind fra alle Sider. Vaskov, vaskov, vaskov! 
raabte de for at komme frem, saadan Trængsel var der 
i den sandede Bygade. Der var ogsaa Gynger og 
saa meget godt. 4—5 Steder dansedes der, Skræd
deren havde en stor Stue, de dansede i, og der var 
et Sted oppe ved Skoven. Hver Bonde skulde til
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Kilderne, de kom kørende fra Kl. 11 om Formiddagen 
af med Kone og de Børn, der ikke var voksne. Konen 
skulde jo købe Lerfade, hun kunde have med hjem 
at slaa Mælk i. Desuden var der Kager, Madam Bo
berg havde sit Udsalg paa en Bænk. Og man trak
terede, alt gik paa „halve Pægle“ dengang, Bajere 
kendte de ikke. Siden kom de hjem, og saa kom 
Ungdommen. (D. F. S.) —

Jeg skal endnu anføre en Skildring, jeg har mod
taget fra Snedker O. Christiansen, Gilleleje. Der var 
noget i Sommerens korte Tid, som man meget længtes 
efter — skriver O. Christiansen om sin Ungdomstid 
i Blidstrup Sogn —, og det var noget, alle baade 
store og smaa skulde med til. Første, anden eller 
tredie Søndag efter St. Hansdag saa kører vi alle til 
Kilderne i Tisvilde. Den første Søndag var for de 
unge, mens de andre var for de ældre og Børnene. 
Der var saadan en Tilstrømning, saa naar man kom 
dertil, hvor nu Holløse Mølle ligger, kunde man tælle 
Vognene ovre paa Vejen fra Tibirke — op til 40 i 
Rad. — Saa skulde vi jo ud at drikke Vand af Kilden 
og sove paa Graven, det første har jeg været med 
til, det sidste ikke. Det var jo Sagen den, at hvem 
der var svagelige og skrøbelige, de skulde drikke af 
Kilden og sove paa Graven, saa skulde de nok blive 
helbredte. Men det var nu Fornøjelserne, vi skulde 
holde os til, og det var virkelig en Fornøjelse. Der 
var Telte med alt, hvad der kunde drage En til, og 
saa dansedes der fire Steder. Vi havde jo ogsaa vores 
Piger med, det har jeg endnu i en kærlig Erindring. 
— Det var jo ogsaa blot til Fornøjelse, der blev ikke 
holdt Foredrag, hverken politiske eller af nogen anden 
Art. — Besønderligt var det med Vejret, for om det 
ikke havde regnet hele Sommeren, saa skulde det nok 
i de fleste Tilfælde blive Regn Kildesøndagen. —
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En udførligere Skildring af Kildefesterne vil man 
finde i den tidligere anførte Bog Nordsjællandsk 
Landsbyliv, hvori fhv. Folketingsmand Lars Larsen 
nævner, at der var fire Dages Kildetid: St. Hansaften, 
de to paafølgende Søndage og Vor Frueaften (2. Juli). 
Med Hensyn til Overtro knyttet til Helenes Grav og 
Kilde henviser jeg til III, Side 31—33.-------

ST. HANSFEST I TISVILDE 
Litografi efter Maleri af Sonne.

En stor Rolle spillede i det hele St. Hansaften. 
Da brændte man Blus rundt omkring, hvad man jo 
iøvrigt gør den Dag i Dag. — En Meddeler fra As
minderød Sogn skriver 1885, at man ogsaa mange 
Steder brænder Blus Pinseaften (D. F. S.) Af Skil
dringer af St. Hansaften skal jeg her gengive C. P. 
F. Mortensens Optegnelse af Enkefru Bjørnsens For
tælling fra Karlebo Sogn. St. Hansaften brugte mange 
at sætte Stoppenaale i alle Døre, der blev stukket 
Staal i Møddingen, og alt blev lukket, at det ikke 
skulde blive forhekset, naar Heksene red til Bloksbjerg.
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Der tændtes Blus paa en af Bakkerne f. Eks. Brante- 
bjerg. Ungdommen fra de nærliggende Byer mødtes 
gerne her ved Nitiden. Vi legede med Ilden, mens 
det stod paa. Bagefter samledes vi i Kirkelte Hegn 
paa en Plads, der var indhegnet med en Jordvold 
(sml. Side 155). Vi dansede paa den bare Jord ved 
Skinnet af en Lygte. En Musikant spillede, en Kage
kone solgte Kager, og der blev kogt Kaffe. Kedlen 
stod paa en Ildfod mellem nogle sammenbunkede 
Sten. Vi sad paa Jordvolden og drak Kaffen. De, der 
ikke havde Raad til Kaffe, nøjedes med Kildevand, 
som var tæt ved. Bajersk 01 var ikke kendt dengang, 
ejheller Wienerbrød. Det fineste Brød, man kendte, 
var en Sukkerkringle. (D. F. S.)

Ole Olsen skriver følgende (D. F. S. — 1885.) St. 
Hansaften ser man overalt paa de høje Steder Baal 
tændte, det er St. Hansblus, der brændes, fordi Af
grøden saa skal blive større. Man passer ogsaa denne 
Aften paa at skjule Bagerekvisitterne godt, da Hek
sene ellers vil benytte dem til Rideheste og paa dem 
fare gennem Luften til det Sted, som de kalder Hekse
mose, medens de yngre benævner det Hekkenfeld 
eller Bloksbjerg.

At det kunde være farligt at undlade at brænde St. 
Hansblus, kan man se af følgende, som er optegnet 
1911 af Professor Axel Olrik efter Meddelelse af Spare
kassedirektør J. P. Bjellekjær. En Mand havde Uheld med 
sine Svin og erkendte, at det var, fordi han ikke havde 
brændt St. Hansbaal. Jeg hørte ham paa et Værtshus 
i Frederikssund fortælle en anden det: Svinene døde, 
men saa kom jeg i Tanker om det: Vi brændte ikke 
noget Blus sidste Aar: om det er det, der er i Vejen, 
næste Aar skal vi nok tænde et ordentligt Baal til at 
holde alle Hekse og Trolde væk. (D. F. S.)-------
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Angaaende Overtro knyttet til St. Hansaften hen
vises endvidere til III, Side 67, 140—41 og 175.-------

Til de aarlige Sammenkomster hørte ogsaa Mikkels
gildet, Høstgildet. Af dette har Branddirektør P. 
Bjerregaard, Ølsted, givet en Skildring. Om Som
meren var der ikke mange Forlystelser. Der var 
Krammarked, som det hed, Foraar, Sommer og Efter- 

HELENE GRAV
Træsnit af Flinch efter Tegning af Lundbye.

aar, hvor der var en Del Gøgl og Markedsbal, og 
saa var der Skovfest Anden Pinsedag. Det var om
trent det hele. Efter Høsten kom Mikkelsdag med 
Mikkelsgildet, som var hævdvunden paa alle Gaarde, 
og til Mikkelsgildet skulde jo alle med, som havde 
deltaget i Høstarbejdet. I adskillige Byer holdtes 
Mikkelsgildet paa samme Dag i alle Gaardene. Den 
Dag Gildet skulde holdes, blev der pudset op baade 
ude og inde. Til Middag mødte alle i Søndagstøjet 
og samledes om det lange Dagligstuebord, og snart
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gik det løs paa Okse- eller Faarekødssuppen, og den 
var kraftig og spækket med Svesker, Rosiner og Ris 
med Korender og saa ypperlig Sovs til Kødet og det 
gode hjemmebryggede 01 til at skylle ned med. Naar 
det Maaltid var sat til Livs, skulde man slaa Bug, 
som det hed, i et Par Timers Tid. Saa vankede der 
Kaffe med Æbleskiver og anden Kage til. Eftermid
dagen gik med Kortspil eller Leg af forskellig Art. 
Naar Kreaturerne var passede henimod Aften, kilede 
man paa Midaftensmaden, og dær var ingen smalle 
Steder. Det bedste af, hvad Huset ejede, blev sat paa 
Bordet. Der skulde Peberrodssovs til Kødet, godt 01 
og godt med Snapse. Aftenen forløb med Kortspil, 
Dans og Drøftelse af Høstens Begivenheder og af og 
til et Glas Punch eller en lille Sort. Bajersk 01 kendte 
man ikke dengang. Naar det saa gled mod Midnat, 
vankede der Risengrød med Smør og Faaremælk til, 
og den, der var blevet Bindekælling — havde bundet 
det sidste Neg — skulde have Skindet paa Faare- 
mælken. Oven paa det vankede der Klipfisk med Sen
nep og Smør, ikke at forglemme Snapsene, thi Fisken 
var jo vant til at svømme. Oven paa en saadan Dags 
Anstrængelse med Mad og Drikke kunde man gaa til 
Ro med Maven overfyldt og Hovedet lidt tungere, 
end man havde godt af.-------

Jeppe Aakjær har efter Meddelelse fra Lærer Niel
sen, Ovrø, 1908 optegnet, hvorledes Mikkelsfesten 
fejredes paa Ovrø og i hele Horns Herred i to fulde 
Dage. Det er Gaardmændene, som gør Festerne for 
Husmændene, der beværtes paa det bedste. Hen paa 
Eftermiddagen spænder man for Vognene, og Gæ
sterne bliver kørt ud i Markerne og vises alle Ting. 
— Husmandsfamilierne talte Uger i Forvejen om dette 
„at skulle til Mikkels“ hos den og den Mand i Sog
net. (D. F. S.)-------
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I Tilslutning hertil kan jeg nævne, at en ung Gaard- 
ejer i Horns Herred tor et Aars Tid siden fortalte 
mig, at de dær fra Gaarden alle plejede at køre ned 
til Færgekroen og spise Midaften en Dag efter 
Høst.-------

Fra Horns Herred har en Højskoleelev paa Askov 
Højskole 1899 til H. F. Feilberg optegnet en Skildring 
af et ejendommeligt Gilde, det var et Ornegilde. I et 
Sogn var alle Gaardejerne fælles om at holde Orne, 
skiftevis hvert Aar. Den, som sidst havde haft Ornen 
paa Foder, paahvilede det Fastelavnssøndag at give 
et større Gilde for Foreningens Medlemmer med Fa
milier. Som Kontingent til Ballet betalte hvert Medlem 
Va Td. Byg og 4 Kr. Udenforstaaende kunde ogsaa 
deltage mod at betale 3 Kr. for hver Person. Ved et 
saadant Gilde blev der spist og drukket umaadelige 
Masser. Der blev opvartet med mange forskellige 
Slags Steg, den ene efter den anden, men det kunde 
da ogsaa hænde, at mindre stærke Naturer tog for 
stærkt til sig af de kraftige Retter, saa de maatte bøde 
for deres Uforsigtighed. Der blev afvekslende spist, 
drukket og danset. For faa Aar siden var det almin
deligt, at Karlene, naar de blev for varme, kastede 
Frakken, men nu ses dette sjældent eller aldrig, det 
gaar mere ceremonielt til. De ældre, Kvinder som 
Mænd, der ikke kan udholde at danse, spiller Kort 
eller passiarer, mens de holder et vaagent Øje med 
deres Sønners og Døtres Fornøjelse, om de sværmer 
med den, som Forældrene synes om. . . (D. F. S.)

Om Baller, som de almindeligvis holdtes Aaret 
rundt, har jeg et Par Beretninger. Den ene er ned
skrevet af Frk. Betty Jensen fra Grønholt, og den 
lyder saaledes. Paaske- og Pinsedag samt 2. Juli var 
der Bal hos en Gaardejer i Sognet. Der blev valgt 
et Par Mænd til at sørge for Indkøb, rydde Stuen og

il
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gøre den i Stand igen efter Ballet. Naar saa Folk 
var kommet, og man saa, hvor mange der var, blev 
Regnskabet gjort op, og hver betalte sin Del. Mu
sikken bestod af en Violin. — Folk samledes tidligt 
paa Aftenen og begyndte at danse. Mændene dan
sede i Skjorteærmer og brogede Veste med Sølv
knapper, Kvinderne i Hvergarnskjoler og stor Hue 
med Guldnakke, Kniplingslin i Kanten og store røde 
Baand, som var bundet i en Sløjfe paa Brystet.

Midt paa Natten drak man Kaffe og Punch, sang 
Skaaler og Krigsviser og fortalte Historier. Brænde
vinsflasken gik rundt hele Natten, saa Folk var ikke 
fri for at være berusede. Dansen varede til den tid
lige Morgen, saa gik hver til sit, men om Aftenen 
samledes man og dansede igen. Dansen varede altid 
i to Dage. (D. F. S.)-------

P. Bjerregaard har sendt mig følgende Skildring. 
Naar Mikkelsgildet var vel overstaaet, begyndte man 
paa Vinterfornøjelserne. Der var gerne to, tre Ung
domsballer før Jul, et Julebal, to imellem Jul og 
Fastelavn og saa Fastelavnsgildet med paafølgende 
Eftersletsbal. Naar et Ungdomsbal skulde holdes, var 
der gerne en tre, fire af de fremmeligste Karle i 
Byen, som en Aften gik ud for at bestille det. Der 
blev jo ikke altid sagt ja det første Sted, de kom, 
saa gik de videre. Man vilde jo gerne have Ballet, 
hvor Øverstestuen ikke var saa lille, og da helst, 
hvor der var Bræddegulv. Til et saadant almindeligt 
Bal behøvedes der ikke saa store Forberedelser, det 
skulde jo ikke koste for meget. Anretningen var Mad 
en Gang i Løbet af Natten, lidt kogt Flæsk og 
Smørrebrød med lidt Paalæg, dertil hjemmebrygget 
01 og Snaps. Desuden lidt Punch og Kaffe en Gang. 
Til almindelige Baller gik Pigerne frit med, og Kar
lene kunde saa slippe med nogle Mark, højst en
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Dalers Penge. Til saadan et almindeligt Bal var der 
for det meste kun een Musikker, og han spillede paa 
Violin. Man mødte i Aftenstunden, og snart begyndte 
Dansen i Øverstestuen, hvor Musikanteren var an
bragt paa en Halvdør, der laa en lille halv Alen 
over Gulvet. Nogle Tællelys anbragt i de dertil ind
rettede Lyseholdere paa Væggene udgjorde Belys
ningen. En Gang imellem, naar der var rigtig Sus i 
Skørterne, kunde Lysene blæse ud. Der var da Lej
lighed til et Kys i Smug. Man dansede Polka, Vals, 
Qalop, Pærrevals, Totur, Tretur, senere Sekstur, 
Halvfemtetur, Pigernes Fornøjelse og Sveitrit. Kar
lene smed Trøjerne og dansede i Skjorteærmer. Ret 
ofte imellem Dansene gik Bedemanden rundt med 
Ølkrus, Brændevinsflaske og Snapseglas, alle drak 
af samme Glas og Krus. Ud paa Natten, naar Stem
ningen blev høj, kom Bedemanden med en lille Pude 
under Forklædet, helst naar der var saa mange i 
Dansestuen som muligt. Puden gav han til en af 
Forkarlene, saa blev Dørene solidt lukkede, Musikken 
spillede, og Karlen med Puden gik hen og faldt paa 
Knæ paa denne for en Pige. Der skulde danses 
Kyssestykke. Pigen maatte op med Mundtøjet, saa 
tog han hende ved Haanden, og de gik een Gang 
rundt. Saa maatte Pigen falde paa Knæ paa Puden 
for en Karl. Saaledes blev man ved, til hele Selskabet 
var kysset op og gik rundt paa Gulvet til Musikken 
i en stor Rundkreds, saa skulde der kysses tilbage, 
for at man kunde blive løst ud af Kredsen. Det gav 
Anledning til pudsige Scener. Tit maatte man jo kysse 
den, man mindst syntes om. — Ballet varede al
mindeligt til nær op imod Dag.

Det ene Bal var gerne som det andet. Kun Faste
lavnsgildet gjorde en Undtagelse. Dertil var mange 
flere Forberedelser. Det blev gerne afgjort tre Uger
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i Forvejen, hvor det skulde være, og det var nød
vendigt, for der skulde baade bages og brygges. 
Til et saadant Gilde skulde der brygges godt 01, 
derfor maatte hver Pige give Malt til Gildet, en kvart, 
en halv eller en hel Skæppe. Inden Øllet skulde 
brygges, mødte Karlene paa Gildesgaarden for at 
male Malt. En saadan Aften endte gerne med Kort
spil. Fastelavnsgildet varede som oftest to Dage, og det 
hændte, at enkelte svirede over, saa den tredie Dag 
ogsaa gik i Løbet, og Søndagen efter var der Efter- 
sletsbal. Fastelavnsgildet begyndte gerne med, at 
Karlene mødte udpyntede til Hest Mandag Morgen 
for at slaa Katten af Tønden. Efter at de havde faaet 
en Forfriskning, begyndte Ridningen. I Spidsen af 
Toget kørte en Vogn med Musikanterne, som truttede 
i Hornene, og bagefter kom Rytterne to og to efter 
hverandre, bagest een eller to udklædte som gamle 
Mænd eller Bajadser og for det meste allerbagest et 
Par udklædte som gammel Mand og Kone kørende 
i en Gumpekasse, de tiggede Æg omkring i Sognet 
til Hjælp til Æggesøbet. Efter i en Times Tid til stor 
Morskab for Tilskuerne, som kom langvejs fra, at 
have slaaet Tønden itu red hele Toget fra Gaard til 
Gaard og fik Skænk. Det var en Fornærmelse, hvis 
en Gaard ikke blev besøgt. Efter saaledes at have 
turet rundt var Glansen gaaet af Optoget, og mangen 
en var tung i Hovedet og maatte en lille Tur hen 
at blunde, inden han kunde være med til Gildet. 
Ved Fastelavnsgildet gik det som ved de andre 
Ungdomsballer, kun at der vankede mere og bedre 
Mad, mere Punch og den dejlige Æggesøbe, som 
tilsat lidt Romessens var slem til at gøre Hovedet 
tungt.------ - —

Alle disse var nu de planlagte — ikke ganske faa — 
Sammenkomster, men desuden var der naturligvis her
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og dær Dans og Morskab, der opstod af sig selv 
saa at sige. Herom handler en lille Beretning fra 
Asminderød Sogn fra 1885. (D. F. S.) Ungdommen 
fra hver By samles i Reglen et Sted under aaben 
Himmel Søndag Aften om Sommeren for at danse.. 
En spiller paa Violin eller Harmonika til omtrent 
Klokken tolv og erholder derfor 25 til 50 Øre af 
hver Karl, som danser. Stundom gaar baade Piger 
og Karle derefter og synger gennem Byen lige til 
om Morgenen. —



RIM OG REMSER
im og Rytme spiller en stor Rolle inden for
Sproget. Det er Rim og Rytme, der sætter Me

lodi paa Ordene. Ja, man kan godt komme paa den 
Tanke, at selve Ordenes Indhold betyder mindre, blot 
de giver Velklang, og naar jeg nu gengiver et Ud
valg af de Rim, jeg har samlet, vil jeg ikke paastaa, 
at der er saa meget Indhold eller saa megen Mening 
overhovedet i dem. Men det vigtigste er ofte det, 
der er bag ved Ordene, og bag ved disse Remser 
ligger Forældres og Bedsteforældres Kærlighed, naar 
de rider Ranke med den lille, og bag Ordene ligger 
Børns Trang til at digte Rim, digte dem lige ud i 
Vejret. Og hvad Remserne angaar, da giver de jo 
heller ingen Mening, ja, selv de enkelte Ord er i 
visse Tilfælde efterhaanden blevet uden Mening, men 
det, der ligger bag ved, er den umiddelbare Livs
glæde, som til Tider selv hos satte Borgere og Bøn
der giver sig Udtryk i det rene Vrøvl. Jo værre
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Sludder, jo større Morskab. Vi kan alle trænge til 
en Gang imellem at vrøvle os bort fra den borger
lige Virkelighed og tilbage til den lyse Barndom. 
Ret beset bliver disse Rim og Remsers Betydning 
altsaa ikke saa ringe endda, tværtimod den bliver 
meget stor. De høres i hvert Hjem, ikke mindst de 
smaa, de bruges paa hver Legeplads Landet igennem. 
De lægger et Grundlag i os alle, som vi senere i 
Livet ofte overser. —

Disse Remser har i de fleste Tilfælde en Mængde 
forskellige Former. Mange af Læserne vil sikkert 
kende andre Former end de her anførte. Der er ikke 
andet at sige dertil, end at de omtrent alle kan være 
lige „rigtige“. —

Her er først nogle meget jævne Eksempler.

1. Der var engang en Mand,
han boed i en Spand,
Spanden var af Ler, 
nu kan jeg ikke mer.

2. Christian den Fjerde 
sprang over et Gærde 
og hugged en Pære.
Saa dypped han den i Tjære. 
Og det var til Ære 
for Christian den Fjerde.

3. Der var engang en Galt, 
som stod og rørte Malt, 
saa brændte den sin Snude, 
gik saa til Jomfru Trude 
og fik en Bunke Klude
til at lægge paa sin Snude, 
og saa er den Historie ude.

4. Go’dav paa Søndag!
Jeg skulde paa Mandag
sige paa Tirsdag,
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om I vilde paa Onsdag 
komme paa Torsdag, 
sidde til Bords paa Fredag 
og spise et Maaltid Mad paa Lørdag.

Drillerim er der mange af. Her et Par Eksempler.

5. Kaj, baj
Leverpostej,
triller ned ad Gasværksvej, 
Gasværksvej er lidt beskidt, 
det er Kaj ogsaa tidt.

6. Aage divaage,
da vipper kadaage, 
da hopper og springer 
den store langbenede Aage.

Utallige er de Tællerim eller Tælleremser, som 
kan bruges for at faa afgjort, hvem der skal „staa“:

7. Elle melle,
mig fortælle, 
køber for en Skilling Skraa, 
deler den i fire Dele.
Kolevippen, kollevappen, 
der slippen, der slappen.

8. Æk — bæk,
Møllersæk, 
du er væk.

9. One, bone, trikonilie, 
misle, masle, bombasilie, 
bombajé, bombojå,
sa fallerunka dunkada,

10. Enike, penike, 
sukker du mig, 
ullen, dullen, dunner i dig, 
akkede, pakkede, 
Kongens Knap, 
ivili, bivili buf.



RIM OG REMSER 169
11. Kællingen ud ad Vinduet saa: 

„Giv mig noget at tygge paa, 
saa skal jeg aldrig lyve,
før jeg har talt til tyve. 
Een, to, tre.............. tyve.“

12. Bedstefar og Bedstemor var ude 
for at sælge Klude.
Da de kom til Langebro, 
begyndte hun at tude. 
„Du skal ikke tude, 
for du er bare ude.“

13. ABC
Mor kogte The, 
jeg fik The, 
men ingen Ske, 
ABC.

14. Ellere, beilere, sibre Sold, 
Rip, Rap, Bondeknold.

15. En, to, tre, Mor fanged Loppen, 
Loppen døde, Mor græd,
en, to, tre.

16. Elle, belle, mig fortælle, 
Skibet gaar til Aabenraa, 
køber for en Skilling Skraa 
deler den i syv Dele,
een, to, tre, fire, fem, seks, syv.

17. Elle, belle, 
mig fortælle,
Skibet gaar til Aabenraa, 
køber for en Skilling Skraa, 
deler den i syv Dele, 
en, to, tre, fire, fem, seks, syv. 
Fanden er en Hønsetyv, 
fra hans Næse til hans Mund, 
vejer firsindstyve Pund. 
Ole Vip, Ole Vap, 
Ole Snustobak.
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18. Ænder og Gæs 
gik paa Græs
udi Kongens Have, 
fandt et Æg, 
slog paa Væg, 
kaldte det for Røræg.

Naar Børn gynger, gælder det om, at den ene 
ikke faar længere Tur end den anden. Dette opnaar 
man ved at lade Turen vare ligesaa længe som 
dette Vers.

19. Yse Ost, 
Kællingens Kost, 
Grød og Vælling, 
ser vi sjælden. 
Ærter og Kaal
til hvert et Maal. 
Suppe og Steg 
kender vi ej.

20. Klappe, klappe Kage,
i Morgen skal vi bage, 
fire og tyve Kager; 
dyppe dem i Fløde, 
saa smager de saa søde; 
prikke dem med en Guldstok 
og hive dem ind i Ovnen.

21. Ride, ride, Ranke
til Bøttebjerg Banke, 
først kommer Hovmand, 
saa kommer Plovmand, 
og saa kommer Bonden med sine smaa Heste.

22. Ride, ride, Ranke til Møllerens Hus,
der var ingen hjemme uden en lille Kattepus. 
Den sad under Kværnen og gnaved paa en Mus.. 
Hanen galer, Mølleren maler, 
og Gøgen kukker i Skoven.

23. Ride, ride, Ranke
til Pottebjerg Banke,
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der var ingen hjemme 
uden en gammel Kælling. 
Hun sad og rørte Vælling 
i en gammel Træsko. 
Jeg spurgte, om jeg maatte slikke 
hendes Stikke.
Hun tog en Braaen (Brand) 
og slog mig paa min Haa’end. 
Det sved, 
jeg gned, 
det brændte, 
jeg rendte 
op og ned ad Tuende Gade. 
Dær kom alle Tuende Mænd. 
De slog med Rokkeben, 
jeg slog med Kampesten. 
Ro, ro, rokke, 
min Mor er en Skrubbe, 
min Far er en Herremand, 
min Bror er en Spillemand, 
min Søster er et skidte Skarn, 
og jeg er selv et godt lille Barn.

24. Dær har du en Daler, 
med den du betaler 
Snedkeren og Skrædderen, 
Koen og Vædderen,
Jens og Forpagteren, 
Peter og Slagteren, 
Vognen og Børen, 
Stolen og Døren, 
Grisen og Kalven, 
Plastret og Salven, 
og faar du tilbage en eneste Hvid, 
saa er den din til evig Tid.

25. Trine sad paa Skamlen og solgte gule Blommer. 
Jeg bad om én, jeg fik en Sten.
Stenen gav jeg Bonden, 
Bonden gav mig Høet, 
Høet gav jeg Koen, 
og Koen gav mig Mælken,
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og Mælken gav jeg Bageren,
og Bageren gav rnig Kringlen,
og Kringlen gav jeg Fruen,
og Fruen gav mig Skillingen, 
og Skillingen gav jeg Mor.
og Mor gav mig Patte,
og Patten gav jeg Katten,
for at han skulde fange Rotter og Mus hele Natten.

26. Det regner,
sagde Per Degner.
Kryb i Skjul 
sagde Per Hjul. 
Nej, jeg vil ikke, 
sagde Per Dillike, 
Jo, du skal, 
sagde Per Dal. 
Hvorhen ? 
sagde Per Len. 
Til min Kone, 
sagde Per Lone. 
Hvad skal jeg dær? 
sagde Per Ler. 
Plukke Løg, 
sagde Per Gøg.
Hvor mange, 
sagde Per Lange.
Trille fire, 
sagde Per Lire. 
Det er for faa, 
sagde Per Taa.
Næh, det er nok, 
sagde Per Kok.

27. Birgitte Gøje
faldt ned fra det høje
og slog sit ene Øje; 
hun smurte det med Søje, 
men det kunde hun ikke døje. 
Hun smurte det med Tjære, 
saa blev det meget værre.
Saa smurte hun det med Fløde, 
saa gik hun hen og døde.
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28. Ædelmand, Bedelmand,

Doktor, Pastor,
Sjuster, Snejder, 
Bogtrykker, Major.

Gammel „Bordbøn“, fremsagt af en gammel Kone, 
Bodil i Holløse. Hun fremsagde den gerne, naar de 
havde damptærsket.

29. Tak for Maal og Mætte,
nu takker vi baade Boel og Jeppe.
Havde der mere væ’t, 
havde vi mere ædt, 
men da vi int mere fik, 
saa heller int mere i os gik.

Her er en anden Form fra Smidstrup.

30. Tak for Maal og Mætte.
Hvad jeg fik, det fik jeg med Rette.
Havde jeg mere faaed, 
havde der mere i mig gaeed, 
men da jeg en’de mere fik, 
der heller en’de mere i mig gik.

31. Fanden skal være Per Hans’ Dreng, 
altid tidlig op og silde i Seng. 
Altid have Skænd,
Melgrød er os velbekendt 
atten Gange om Ugen.

At stave uden Bogstaver:

32. Polie en, Polito, Polit r e.. .Politi. 
Chaeen, Chat o, Chat r e... Chatol.
Eenknægt, Toknægt, Treknægt... Tyveknægt.

Remser, der skal siges hurtigt:

33. Den Pige skal være geskæftig i Kæften og sige 
tre Gange: „Læg Fisken paa Disken for Bispen“.
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34. Smestes (Smidstrups) sorte Smed smedte syv smaa 
Søm, som sad saa sikkert som Staal.

35. Gretes gamle graa Gaas gider gerne gaa gnave 
godt gammelt grønt Gadegræs.

36. Der har du den Maler, der malede den Hane, 
der galer saa fro den Morgen, da Præsten viede 
de to. Den Ungersvend gav sin Tro til Pigen, 
der malkede den Ko med de krummede Horn, 
der stanged den Hund, der bed den Kat, der aad 
den Mus, der gnaved det Baand til Nøglen til 
til Laasen til Døren til Træmandens Hus.

37. God Dag, Per! — Tak, Per! — Saa du noget til 
vore Faar, Per? — Ja, Per. — Hvor, Per? — 
Ude bag vor Gaard, Per. — Hvor mange, Per? — 
Fire hvide og fem graa, og alle havde de Klokker 
paa, paa nær et, og det var skidt, og det puttede 
Per i sin Lomme.

38. „Er du gift“? sagde Bengt til Tom, da de sam
men paa et Værtshus kom. „Har været“, var 
Svaret, „men er det ikke længer“. „Er din Kone 
død, den Stakkel“? „Ja, hun er vel det, det Spe- 
takel“. „Hvorledes kom I til Kirken, sejlede I, 
eller I gik?“ „Nej ikke maa din tro, vi skulde gaa, 
saa længe der var en Karet i Byen at faa“. „Fir 
Anker for Kranen, hal ned vor lille Klyver“. „Nej 
stop,“ sagde Kusken, „man behøver blot Puh 
(Prr) at sige.“ „Kuskens Arm vi maa brække, der
for vi ham paa Hospitalet maatte lægge. Der 
blev baade sjunget og læst, og jeg skal Herren 
forbandet være et Bæst, dersom jeg forstod et 
eneste Ord, endskønt at jeg som Kristen tror“.
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39. Der skal være Auktion paa Jesper Bygholms 
Gaard, der skal sælges en rødblisset Bonde og 
et Par Spindelvævs Træskoer, en rød Valmels- 
skjorte og en Kasmorsvest. Der var en Kælling, 
som var sprunget over en Møddingpøl med en 
Tapstav i Munden og en Bikube paa Ryggen. 
Øjnene var aldeles som en Skræppekurv og Ho
vedet som en Tjærekande. Hvem der skaffer Op
lysning paa dette, faar en anselig Belønning. Han 
faar Indvoldene af et Par Plovhjul og Kallunet 
af et Par Vægterbukser.

40. Jeg stod op syv Mile før Dag og bagede, inden 
jeg hedte. Jeg spændte to Lergrave for en Vogn 
og kørte, til de blev svedte. Jeg kom til Solen, 
før Skoven stod op, da gnægged en Gøg, da gol 
de Øg. — Jeg tror, den Vise var bagvendt.

41. Kender du Sidse Vrikke? Hun kunde saa herlig 
brygge, af en halv Skæppe Malt fik hun halvtolvte 
Tønde 01. Saa blev hun forviltret i sig selv, da 
hendes Tap ikke vilde mere rinde. Saa gik hun 
til den ølsmagende Mand, han skulde smage, om 
det var Vin eller Vand. Kællingen rendte til 
Kildebæk efter Gær i en Sæk. Saa gjordes det 
op paa vor Loft op paa vor Toft. Saa kom Per 
Jæens’ det lille gulgraa Hors, saa var det bare Humle 
og godt. Saa kom Smaaælling, Smaavælling, Smaa- 
kapløs og skulde dømme i denne Sag. Kællingen 
hvem Kaalen ejede, hvem er i min Have og stjæle 
alle mine Pærer? Jeg tog en Pære slog begge 
mine Herrer, saa den ene Skorem sprang op og 
bløde. Jeg rendte, jeg skar ikke noget, hen til 
Lille Nielses By, dær svømmede de, dær dømte 
de, de bad mig om at drikke deres Vand for at
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skaffe dem en Spillemand, syv 01 Ugleæg, syv 
Lærkeæg, syv blissede Møghakker, fløj over Møl
lerens Skorsten. Skam skal du have, du Rad, 
skaffer du ikke mere Mad i vor Fad? Kællingen 
med beskidte Skeer skulde til Skeer etter mer, 
paa Vejen mødte hun lille Peder Vissen, han 
havde et Hovede som et Gyngefjæl og var for
synet i Rumpen med trej Pilekviste, han skulde 
over al Verdens Møttingpøl og lede sin gamle 
Moer op, hun sidder under Værebro og vogter 
Strandskaller tilligemed to Husmandskoner i Hel
vede paa en Pind.

42. Kender du de fire hellige, lærde Mænd? Det er 
Per Ælling, Per Vælling, Per Smørklump, Per 
Pletkage, som var ude at lede efter en sortplettet 
So, som var brændt med en Urage, havde et 
Vangled om Halsen, havde fire hvide Ben og et 
sort. Knud Klemmesen var død og begravet i en 
Møddingepøl, han stod op og gjorde tre forgiftede 
Æg, det ene tog Fanden, det kom bedst af Sted, 
det andet blev der en Støvlesmed af, det tredie 
et helt hundrede brunblakkede Kællinger, som 
rendte op og ned ad Gaden med deres dyrebare 
Varer med 01 og Bryggerskar paa Nakken, de 
mødte Per Degn, han spurgte, om de skulde ud i 
Flintemosen og rive Hø, det var Køddag i Ugen 
de skul’ la’ Ungerne blive hjemme og have But- 
tersdeg og Slumpevælling og noget andet Sle- 
perage.
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gøre Rede for, thi hvor er de henne, alle de 
trykte Ting, som man sugede Næring af, naar Dagen 
var gaaet eller Ugen endt? Det meste er borte, og 
af det, der er tilbage, faar jeg kun Plads til at om
tale en Del af det allerejendommeligste.

Der er ikke Tvivl om, at Folk i gamle Dage læste 
med langt større — ja, jeg kan godt sige Andagt, 
end Folk under tilsvarende Forhold gør nu. Naar 
man kun havde en tre, fire Bøger i Huset foruden 
en lille Samling Viser, hjembragt fra Markedsture og 
lignende Lejligheder, saa var der jo ikke noget at 
fraadse med. De blev derfor læst een Gang og nok 
en Gang, og store Dele lærte man udenad. Hvordan 
læser et jævnt begavet læsende Menneske nu om 
Dage en Bog paa et fremmed Sprog? Han læser 
den med en vis Glæde for hvert Ord, han fatter. 
Bogen kan være ret tarvelig af Indhold og dog give 
Timerne Sødme, fordi det virkelig lykkes ham at ud-

12
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drage Meningen af dette fremmede Maal. Paa lig
nende Maade læste mangfoldige Mennesker i ældre 
Tid Ting, der var trykt eller prentet i det danske 
Sprog. Hjernerne var friske og langt fra overfyldte. 
Man læste langsomt og med Eftertanke — morsomt, 
at man kunde tyde disse Tegn og paa den Maade 
fatte, hvad et fremmed Menneske havde udgransket, 
— mærkeligt, at saadanne Tanker havde været tænkt, 
og at saadanne Begivenheder havde fundet Sted! 
Man var ikke kræsen med sin Læsning. Naar man 
havde set noget „paa Tryk“, var det dermed slaaet 
fast. De gik til det trykte med Respekt, de gamle, og 
de fik meget ud af lidt. Men var det ikke ligesaa 
godt som i vore Dage, da vi kun faar lidt ud af 
meget? —

Hvor megen Respekt man havde for det trykte, 
vidner det ogsaa om, at man rundt omkring efter
lignede det. Man prentede paa et Stykke tykt Papir; 
havde man lidt Begreb om Farver og Form, deko
rerede man det tillige, og disse Ting blev indram
mede og hang med Ære over Bordendesbænken, 
eller de blev med Omhu og Orden lagt ind i Bord
endesskabet eller ned i Dragkisteskuffen, hvor Skuds- 
maalsbøger, Salmebogen og andre værdifulde Ting 
opbevaredes.

Af prentede Ting har jeg tidligere omtalt Minde
vers over afdøde, hvoraf to er afbildet Side 105 og 
111. Af andre Eksempler skal jeg nævne et Fadervor. 
Omkring et Billede af Gudfader er de forskellige 
Bønner i Fadervor anbragt med megen Fantasi. Bog
staverne er af forskellig Størrelse, snart er det en 
Skriftart, snart en anden, snart gaar Linjerne lige, 
snart i Bue, og under det hele ser man saa Mandens 
og Konens Navne: Niels Larsen, Ane Magrethe 
Niels Datter. Ja, dær staar deres Navne, og det var
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Bønnen ovenover, der skulde beskærme dem og deres 
Hus. —

Mere professionel i Fremstiilingen er et andet 
prentet Skilderi, nemlig Børns gudelige Bordlæsning. 
Det er prentet med Bogstaver og Dekorationer i fire 
Farver. Fremstillingen er meget regelmæssig. Man 
staar aabenbart her over for et Arbejde, der er frem
stillet i adskillige Eksemplarer. Nordsjællandsk Folke
museum ejer et Eksemplar Mage til det afbildede, 
men med Paaskriften: Tilhørende Niels Larsen Hø
bjerg den 15 Februar 1861. —

Et ganske besynderligt Arbejde er følgende mørke 
Tanker, der er prentet paa et langt smalt Papir:

Her, er,
det gamle, Verdens Løb.

Redeligheden, er reist ud af Verden.
Og Oprigtigheden, er gaaet hen at sove.
Fromheden, har forstukket sig,
Og Retfærdigheden, ikke finde Veien.
Hjelperen ei er Hjemme.
Godheden sider i Arest.
Troen er temmelig svag.
Dyden gaar og tikker.
Og Sanheden, er lenge Begraven.
Criditen, er bleven gal.
Og Samvittigheden, henger paa Vægen. 
Tolmodighed, overvinder alle Ting.

R: Pedersen.

Det nve Verdens Løb.
Min gode Broder er du.
Hvor om du mig beder det giør jeg.
Mens fem støkker beholder jeg for mig.
For det første, jeg laaner dig ikke.
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For det andet, jeg troer dig ikke.
For det tredie, jeg Criterer dig ikke.
For det fjerde, jeg giver dig intet.
For det femte, jeg er ei heller Borgere for dig
Men min gode Broder er du,
Man kan ingen Menneske tro.
Føren man har spist en Skeppe med dem.
Og dog knapt.

R: Pedersen. 
Den 17112 1830.

Hvorledes dette er opstaaet, ved jeg ikke, men 
sikkert er det, at denne Remse, som man vel kan 
kalde det, er kendt vidt omkring. Originalen har til
hørt en Mand i Høbjerg, hvis Navn er skrevet paa 
Papiret nederst til Venstre, men fra en Mand, der er 
født i Strø og i mange Aar har været bosat i Frers- 
lev, har jeg blandt en Del Optegnelser af gamle Ord 
og Udtryk ogsaa faaet en Del Sætninger, der med 
enkelte formelle Ændringer ganske svarer til første 
Halvdel af ovenstaaende. En Mand fra Annisse kendte 
ogsaa Remsen. Hvorledes Forholdet er, om det er 
en gammel Remse, som R. Pedersen har nedskrevet, 
eller han har gjort sig en Forretning af at prente 
nogle Tanker, han selv har hittet paa, og saa af
hændet dem her og dær, hvorved de blev læst og 
husket af adskillige, er jeg ikke i Stand til at af
gøre. —

Skilderier med Læsning var i det hele en alminde
lig Ting i gamle Dage, og ret beset var det meget 
forstaaeligt. Man havde noget til Pynt, og samtidig, 
var der noget at læse, som man kunde faa noget 
Udbytte af, eller som det i hvert Fald saa godt ud 
at have hængende. Grunden kunde jo ogsaa være 
den, at saadan en trykt Ting kunde have en vis be-
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sværgende Virkning som Himmelbreve over for Lyn
ild (III, Side 187). Saadanne Farvetryk — der, om 
man ønskede det, kunde indrammes —, med krasse 
Farver og trykt paa slet Papir udsendte Gustav Kühn 

BØRNS GUDELIGE BORDLÆSNING

i Neu Ruppin en Mængde af. Rundt omkring finder 
man disse billige og smagløse Tryk med følgende 
Tryk forneden: Neu Ruppin, zu haben bei Gustav 
Kühn. Jeg nævner En gudfrygtig och christeiig Huus- 
Velsignelse. Herunder staar: Hvo, som har dette Blad 
i sit Huus, og lever derefter, den har god Lykke i 
alle sine Gjerninger at forvente; thi Herrens Velsig
nelse gjør rig uden Møie.

Iøvrigt indeholder dette Papir omkring et koloreret 
Jesusbillede en hel Del Vers af religiøs-moraliserende 
Indhold. Her er en Prøve:
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Fortroe dig Gud i al din Tid, 
Og fæst paa hannem kun din Lid; 
Alting begynd in Herrens Navn, 
Saa bliver det dig vist til Gavn.

Hvad du i Guds Navn fanger an, 
Det ei for dig mislykkes kan. 
Dig ikke hjælper Flid og Konst, 
Er Gud ei med, er det omsonst.

Naar du oplukker denne Dør, 
Hos dig da den Betænkning gjør: 
At Jesus Christ, din Frelser kjær, 
Den rette Vej til Livet er.

I mit Huus du ei bande maa, 
Men heller udaf Døren gaae; 
Thi Gud det hør i Himmerig, 
Som straffe kan baad’ dig og mig.

Og hellige Treenighed!
Giv mig Lykke og Salighed.

Guds Svar.
Jeg vil dig og velsigne her, 
Saa længe Fromhed hos dig er.

De næstsidste Vers kunde man i gamle Dage finde 
malet over Bordendesbænken i Dagligstuen. — Heller 
ikke Prosa savnedes paa ovennævnte Papir, idet der 
var en lille „Lignelse“, der formanede Folk til at bede, 
arbejde, spare og forliges.

Af kolorerede Billeder fra samme Firma kan nævnes 
et Dobbeltbillede af Frederiksborg Slot før og under 
Branden 1859, samt et Billede af Grevinde Danner.

Af danske Tryk nævner jeg et, ligeledes koloreret, 
med Titelen Krigens Ophør for stedse, samt JAaaden 
hvorpaa dette tidlig eller sildig vil skee, en lille For
løber for den evige Fred. — Anledningen til Udsen
delsen af dette Tryk ses øverst paa Papiret, idet der 
staar: En lille Erindring af de ulykkelige Dage i
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1848—49—50. Trykket indeholder iøvrigt foruden 
nogle symbolske Figurer foroven tre tætte Spalter 
Prosa.

Et andet Tryk, hvis Farver og Form er af betydelig 
bedre Kvalitet, er Det i Adam visnede og i Christo 
fornyede Livsens Træ. — Trykt og findes tilkiøbs hos 
Johan Rudolph Thiele, boende i store Helliggeist- 
Stræde, Kiøbenhavn.

Et ejendommeligt Vækkelsesmiddel har man i et 
sammenfoldet illustreret Brev med følgende Paaskrift:

Til Hjertet skrives dette Brev; 
Læs det ei ene med Forstanden: 
Thi vrangt fortolker En og Anden 
Saa ofte hvad blot Kløgten skrev, 
Men hvad fra Hjertet selv udgaaer, 
Til et beslægtet Hjerte naaer.

Paa modsatte Side ser man Adam i Paradisets Have 
og ovenover et Vers om hans Uskylds Tid. Folder 
man Brevet op paa langs, ser man nederst Adam og 
Eva og Slangen i Kundskabens Træ og ovenover 
Jesus paa Korset. To Vers handler om Syndefaldet 
og Korset. Folder man dernæst Brevet op paa tværs, 
ser man først en fornem Dame og Herre, se Side 184.

Vender man dernæst det nederste Blad om, for
vandles de to Mennesker til Dødninge, mellem hvilke 
man læser: Memento mori (Husk paa, du skal dø.) —

Traktater finder man ogsaa. Lad mig nævne, at et 
Par er udgivne af „den Hamborgske Traktat-For
ening.“ De er begge trykt i Hamborg og faas „i Op
laget i Hamborg, gr. Burstah No. 10.“ — Det er 
naturligvis før 1864, da Hamborg laa det danske Rige 
nærmere, end den gør nu.

Af gamle Folkebøger ejer Nordsjællandsk Folke
museum følgende: Pigen i Sølvtaarnet eller Historien



184 HVAD DE LÆSTE

om den vidunderlig deilige Rapunzel, som havde et 
30 Alen langt Hovedhaar, ad hvilke hendes Beiler, 
en Prinds, krøb op til hende i Taarnet, hvor en Fee 
bevogtede hende, og hvorledes de Elskende, gjennem 

ET KRISTELIGT BREV (sammenfoldet).

mange Trængsler og Lidelser, omsider naaede Lyk
kens Havn. — Denne Historie koster 3 Skilling. 
Kjøbenhavn 1844. (8 Sider.)

En meget smuk Historie om den skjønne Magelone 
og Eider Peder med Sølvnøglerne. Priis 12 Skilling. 
Kjøbenhavn 1854. (40 Sider.)

En meget smuk og underholdende Historie om 
Brødrene Lillekort og Kong Lavring, som gik grumme 
tidlig ud i Verden, deres vidunderlige Hændelser, og 
Førstnævntes seierige Kampe med tre Trolde, som til
sammen havde 30 Hoveder, eller Skibet, Sværdet 
og den store Maltbrygning. Priis 4 Skilling. Kjø
benhavn 1853. Efter „norske Folkeeventyr“, udgivet 
og forlagt af, samt trykt hos Behrend’s Enke. (16 
Sider.)

Tvende muntre Historier. 1. Hyrden, som blev
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ophøiet til Skatmester og hvorledes Hofmændene som 
misundte ham bleve straffede. 2. Den gjærrige Mand, 
som bedrog Djævelen og derved vandt utallige Skatte. 
— 1850. (16 Sider.)

En smuk Fortælling om en Fyrste, navnlig Sigfred 
og hans Gemalinde Melvida. Hvorledes Melvida i 
Fyrstens Fraværelse blev fristet til Utroskab imod 
hendes Gemahl af Grev Golve, der var sat til Regent 
i Fyrstens Fraværelse, og fordi hun ei vilde føie ham 
i hans onde Begjerligheder, bliver bagtalt af ham for 
Fyrsten, kastet i Fængsel og derefter bortført for at 
aflives tilligemed sit Barn; men blev underlig ræddet, 
Barnet blev opfødt i Skoven af en Hind. Forræderen 
fik Straf efter Fortjeneste. Oversat af det Tydske ved 
Allerup, i Kallundborg. Kjøbenhavn. (30 Sider.)
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Olger Danskes Krønnike. Efter de ældste Udgaver 
bearbejdet af Nis Hansen, med en Fortale af Justits- 
raad, Prof. C. Molbech. Schubothes Boghandel, Kø
benhavn 1878. (258 Sider.)

1. Historien om Mine Rasmusdatter, som gik ud i 
Verden, for at lede efter sin Lykke, og blev af Kongen' 
sendt til Helvede, hvor hun knækkede Nakkebenet 
paa Fanden, saa der ingen Fanden gives mere. 2. 
Historien om Ridder Bure, som af lav og ringe Stand 
hævede sig til stor Rang og Formue, og blev gift 
med den skjønne Prindsesse Elisabeth. Kjøbenhavn 
1857. (24 Sider.)

En særdeles moersom Historie om Præsten og 
Bonden, og hvorledes Bonden paa en meget snild 
og forstandig Maade straffede Præstens upassende 
Adfærd i Anledning af Datterens Confirmation, samt 
hvorledes de blev forligte og gode Venner. Af Dietz, 
forhen Degn i Jylland. — 1850. (8 Sider.)

Den rige Frier. Den utro Kone eller den kloge 
Skade. Køb. 1854. (24 Sider.)

En lystig og mærkværdig Historie om den danske 
Grenadeer, der efter mange forunderlige Begivenheder 
blev Konge i Navarra, tilligemed hans Livvise, som 
begynder saaledes-. Hvor saare Meget vil der til o. s. v. 
Paa ny udgivet af Anders Bendsen. Kjøb. 1842. (8 
Sider.)

Spøgeriet paa Tømmerpladsen eller det uventede 
Bryllup. Kjøb. 1840. (24 Sider.)

Udtydning af det højst mærkelige Himmeltegn, som 
den 17de April 1850, om Aftenen mellem Kl. 8 og 9 
viste sig i Form af et flammende Sværd til Skræk og 
Advarsel for Oprørere og Meenedere. Optegnet af 
K. D. en 89aarig gammel Mand. Kjøb. (8 Sider.)

Kullemandens høtst mærkværdige Spaadomme om. 
de sidste Begivenheder især om det lykkelige Udfald.
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af Danmarks nuværende Krig og den nærmeste Fremtid 
efter samme. Funden paa et høit Fjeld i Sverrig af 
Knud Christjernsen og optegnet af ham. Kjøbenhavn 
1849.

Sybilles Spaadom og Kpng Salomons Viisdom,. 
om hvis underligt fordum skeet er, og hvad ske skal 
for den yderste Dag. Kjøbenhavn 1848.

Blodbogen eller Sjælens Belysning i de natlige. 
Timer. En Drømmebog. Kjøbenhavn 1867.

Spaaqvinden Cypriane Esthers underholdende- 
Spaadoms-Bog, indeholdende: Kunsten ved et Spil 
Kort, at kunne forudsige alle videlystne unge Piger 
hvilken Mand de skal faae, og Ungkarlene hvilken 
Kone de skal faae, samt disses Dyder og Lyder.

Hjalmar og Hulda, eller det brudte Troskabs-Løfte. 
En smuk og sandfærdig Kjærlighedshistorie, ved J. 
S. Kjøbenhavn. Jul. Strandbergs Forlag og Tryk. 
(36 Sider.)

Samme Firma har desuden udsendt to Sange om 
dette elskende Par:

Hjalmar og Hulda eller Det brudte Kjærligheds- 
Løfte. En smuk, men sørgelig Sang om de to El
skende, som i Livet bleve skildte fordi Pigen sveg 
sin Ven, medens han var borte, men hvorledes de i 
Døden forenedes og nu hvile sammen. Indeholder 23 
Vers. — Og: Hagbard og Signe. Pris 10 Øre.

Hjalmars Længsel efter Hulda, da han var i fremmed 
Land. Efter et Brev, som er fundet i den grevelige 
Families Arkiv, da det blev flyttet. Og: Robert Biej.

Aviser var ikke meget udbredte, Ugeblade og Tids
skrifter endnu mindre. Intet Under derfor, at Smaatryk 
af de mest forskellige Slags blev solgt og læst. Jeg 
nævner lige et Par smaa Eksempler paa andet Ind
hold: Stormfloden i Danmark d. 12. og 13. Novbr 
1772. Fuldstændig Beretning om de mange Ødelæg-



188 HVAD DE LÆSTE

gelser trindt om i Landet. Ved H. S. Pris 12 Skilling. 
■Jul. Strandbergs Forlag. (36 Sider.)

Himmeriges Rige er det Menneskelige. Prædiken, 
holdt i Hospitalskirken i Odense den 2den Mai 1871, 
af C. Hostrup. Priis heftet 8 Skilling. Nettoindtægten 
tilfalder trængende Familier i Odense. — Milo’ske 
Boghandel, Odense, 1871. (16 Sider.)



HVAD DE SANG
aar jeg kalder dette Afsnit Hvad de sang, tæn
ker jeg ikke saa meget paa Salmebogen, som 

nok blev brugt ved Højtiderne, og naar man gik i Kirke, 
men ellers laa stille i sin Skuffe, ejheller paa Sang
bøger, som kun sjældent fandtes, men derimod paa 
Viserne — Gadeviser, som de undertiden lidt over
legent er blevet kaldt. De kunde snarere kaldes 
Almueviser eller, for en Dels Vedkommende, Køben
havnerviser.

Disse Viser giver ligesom den i forrige Afsnit om
talte Læsning et godt Billede af Befolkningens aande- 
lige Trang. De blev ikke blot sunget, de blev ogsaa 
læst og uden al Tvivl mere det sidste end det første. 
De kan deles i en fem, seks Slags. Først er der 
Kærlighedsviserne, f. Eks.: Aksel og skjøn Inger 
eller Kjærlighed til Døden. Visen om de to Elskende, 
som ved en Skolelærers Ondskab og List bleve ad-
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skilte indtil de i Døden forenedes. — Meget ofte er 
der en Vise, formodentlig ældre og kendt, i Tilgift. 
Saaledes ogsaa her, idet der paa Titelbladet staar: 
Og: Der laa en Baad ved Stranden. Denne Vise 
er som utallige andre trykt og forlagt af Julius 
Strandberg.

Endvidere er der Forbryderviserne, som gerne 
handler om Mordere, og hvortil der hører en Beret
ning, hvor man paa Prosa kan læse om Udaaden. 
Disse Viser har naturligvis været særlig efterspurgte 
i Tider, hvor der kun var et Faatal, der holdt Aviser. 
Som Eksempel kan nævnes: Den allernyeste Vise om 
Rovmorderen Anders Sjællænder med Portræt af 
den Henrettede, da han sad i Fængslet, samt En ud
førlig Beretning om hans Henrettelse. —

Foruden disse sensationelle Ting kan nævnes de i 
Almindelighed mere eller mindre romantiske Krigs
viser, der selvfølgelig var meget yndede af den Slægt, 
der havde oplevet vedkommende Krig, og naturligvis 
allermest af dem, der selv havde været med.

En stor Rolle spiller de københavnske komiske 
Viser, der dog ofte forekommer En mere pjankede 
end morsomme. Her et Eksempel: Jeg maa Hakke 
Persille og vugge den Lille! Aa aa aa! eller den 
smukke Nikolajs uheldige Ægteskab. — — Og: 
Bare jeg var saa fuld som du,

Foruden nogle religiøse Viser findes der ogsaa 
Viser, der har en svag Lighed med Folkevisen, og 
som egentlig nærmest er rimede Sidestykker til de i 
forrige Afsnit nævnte Folkebøger.

Nordsjællandsk Folkemuseum ejer en ret stor 
Samling Viser, ligesom jeg ved Laan har flere gamle 
Visebøger til Raadighed. Det kunde være fristende 
at anføre alle disse Titler, men jeg vil nøjes med et 
Udvalg. Viserne findes oftest i Visebøger, som tidt



HVAD DE SANG 191

fremtræder i en Art, altid hjemmelavet, Indbinding, 
hvis man da ikke har nøjedes med at sy dem sam
men, efterhaanden som man ved Markeds- eller Torve
ture havde erhvervet sig en passende Samling. Det 
er jo iøvrigt ikke 
saa mange Aar 
siden, atSalget af 
Viser fandt Sted. 
Det er næppetre- 
dive Aar siden, 
man i min Hjem
egn i Jylland ved 
Markeder stadig 
saa Folk, der fal
bød Viser, Revy
viser o. 1. til po
pulære Danse
melodier, og det 
er næppe over 
femten Aar siden, 
at man i en Kæl
der i Helsingørs- 
gade i Hillerød 
saa Viser udstil
let, idet de hang 
over en Sejl
garnssnor.

Jeg begynder med en af de ældste Visebøger, den 
er heftet ind i et Stykke Skind, som Tidens Tand dog 
har gnavet betydelige Stykker af. Den tilhørte en 
gammel Mand i Bendstrup, men efter hans Død blev 
den kastet bort og reddet af Lærer Søgaard, som 
skænkede den til Nordsjællandsk Folkemuseum- Den 
indeholder bl. a. følgende Viser: En Historisk Vise 
om den berømte Ridder Hr. Brynning og Prind-
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sessen af Engelland, Kong Edvards Datter, som 
begge, efter Kongens Død, kom til lykkeligt Ægte
skab og Regjering, dog først efterat Ridderen længe 
havde siddet fangen. Alle unge Elskende til en for
nøjelig og underholdende Læsning. Kjøbenhavn 1866. 
— Denne Vise er paa 105 Vers, og den gamle Ejer 
kunde dem udenad alle. — Dernæst kommer: Lystig! 
Lystig! Børnlille. — Selskabs-Sang. Fryd dig ved 
Livet, i dine Dages Vaar, Pluk Glædens Pose, før 
den forgaar. Bagefter følger samme Vise paa Tysk. — 
Bonde-Manden talte til Konen sin, — Trende Nye 
Viiser, Den første: om Længsel efter Døden, begynder 
saaledes: Jeg har her ingen blivend Sted. Den anden 
om en ung Pige, navnlig Ingeborg Nielsdatter Sollig, 
som begynder saaledes: En Vise vil Jeg qvæde. Den 
Tredie. En Takkesang ved den saakaldede Skure 
eller Høst-Gilde. Og begynder saaledes: Takker nu 
vor Gud og Herre. — En Nye Viise, Om Hr. Eskild,, 
hvorledes han lokkede liden Kerstin, Hr. Peders 
Stiftdatter, hvilken han siden agtede at forskyde, maatte 
dog omsider ægte hende, og levede siden kierligen 
tilsammen. Begynder saaledes: PaaLindhollemsBierg 
der stander en Lind etc. Kan siunges med sin egen 
bekiendte Melodie. Kiøbenhavn, 1787. — En lystig 
Sømands-Vise. — Trende Nye Viiser. Den Første: 
O Jesu Siælens rige Skat, Synges som: Jesu søde 
søde Hukommelse. Den anden: Velkommen kiære 
Kors, Synges som : O Ulyksalighed, hvad er i Verden 
andet, Den Tredie: Hvad kan aid Verden skade mig. 
Synges som: Hvad kan os komme til for Nød. Sam
mensat af en fattig Pige, som bær Guds haarde Kors, 
ved Navn Else Hendrich Datter. — En Ny Viise om 
den saakaldte Mestertyv, Peder Michelsen, som Natten 
imellem den 17de og 18de September undveeg af Ar
resten paa Charlottenborg og bortstjal, ved at krybe
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TITELBLAD AF EN VISE

13
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ind af et Vindue, fra Politiekammeret omtrent for 500 
Rigsdalers Værdie; men blev grebet med Tøjet den 
19de September. Af J. C. Brestrup, Cand. Theol. 
Kjøbenhavn, 1800. — Tvende smukke Gudelige Sange, 
Den første: Om Brudens Høy Sang, Oui den aande- 
lige Salomon, forfattet om det aandelige Ægteskab, 
som er imellem Christum og en troende Siel. Be
gynder saaledes: Af Himmelens Kammer en Brud
gom etc. Synges som: Dydædle Siel! Den Anden: 
Nu haver denne lyse Dag Faaet Ende etc. Under 
Melodie: Jesu søde Hukommelse. —

En anden Visebog, der er indsyet i et Papbind med 
groft Lærred om, indeholder især Krigsviser. Af dens 
Viser nævnes følgende: En Sangerindes Frieri, og 
hvorledes hun fik sig en Mand, efter hendes egen mundt
lige Fortælling og foredraget første Gang i Costume 
i „Balders Hal“. Sammensat af Syngesmeden. — 
At spaae i Kaffe-Grums. Til Vederkvægelse, Haab 
og Trøst for alle unge Piger. — Skrækkelig Ugjer
ning. Det ottedobbelte Mord. 1866. — Til Ære for 
den danske Dragon Andkjær, som sejrede i Tvekamp 
over den tydske Bitmester Reichenbach ved Beftoft.
1848. — Af sted nu alle Mand At kjæmpe for vort Land 
Hurra Hurra Hurra! — Krigen 1849. Forfattet af 
en sjællandsk Soldat, Natten efter Slaget ved Fre
dericia, hvor han selv var med i Affairen den 6te 
Juli. — Vise om Krigen 1848 Slaget ved Slesvig m. 
M. af Hans Nielsen Meelby Sønderstrand, ved 2den 
Bataillon, 2det Comp. 1849. Denne Vise er paa 38 Vers. 
— Mindesang om den tappre General Rye, som faldt 
for Fædrelandet i Slaget ved Fredericia d. 6te Juli
1849. — Opsang for de tjærede Drenge (Gutter om
bord!) 1849. — Slaget ved Idstedt, den 24de og 25de 
Juli 1850. De Danskes Indtog i Slesvig og Eckern
forde. 1850. — Udførlig Historie om den store Keiser
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Napoleons sidste Qjerninger og Liigtog fra Sanct 
Helena til Frankrig. Oversat fra Fransk. 1845. — Sang 
om Krigen i 1849, og om den glorrige Seier, som 
Danskene vandt ved Fredericia den 6te Juli. For
fattet af Jens Mathias Madsen Fgerup, ved 2den 
lette Bataillon 2den Compagnie. 1849. — Invaliden eller 
Den hjemkomne Kriger til sin Kjæreste. En roman
tisk Fortælling. — General Wrangels Løbepas, da 
han drog fra Jylland. Tredie Oplag. 1848. — Rends
borg er svær, men den kan ta’es. Sang af Carolius.
1850. — En ny Vise om en Piges Utroskab imod 
sin Kiæreste, imedens han var med i Krigen 1849. 
Forfattet af Christian Ludvig Christiansen Sand
bjerg. —

Lad mig endelig nævne et Par Viser med stedlig 
Tilknytning. En sørgelig ny Vise om den ulykkelige 
Ildebrand, som atter iaar har rammet Hillerød (Fre
deriksborg), Natten mellem 14 og 15 Juni, hvorved 
12 til 13 Gaarde, inden 2 Timer, bleve lagte i Aske, 
m. m., som kan læses i Notaen. Forfattet af J. Jen
sen. Kjøbenhavn 1835. — Den frygtelige Ulykke i 
Frederiksborg, hvorved 8 Mennesker bleve dræbte, 
og Mange lemlæstede derved, at Hørspinderiets Ma
skine sprang og begravede dem under Ruinerne, samt 
anrettede en Mængde andre Ulykker. Med fuldstæn
dig Beretning. — Ole Kollerøds Svanesang i sit 
underjordiske Fængsel. 1840. — Der findes ogsaa 
Eksempler paa, at man hævner sig paa en anden ved 
at digte en Nidvise. Saaledes har en ung Pige, der 
underskriver sig A. S. N., Hillerød, i en Vise til en 
navngiven Karl (Ny Vise om N. N. fra Nejlinge, 
barnefødt i Skjærød,) bebrejdet ham hans Mangel 
paa Troskab mod hende og den Søn, de har 
sammen. — Rundt omkring i Visebøgerne finder 
man Sange ved Grundlovs- og andre Folkefester i
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Frederiksborg, Slagslunde, Uggeløse, paa Fruebjerg 
o. fl. Steder. — For at skatfe Indpas for lidt virkelig 
Poesi tog Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 
1867 fat paa at udgive nogle af vore gode Sange 
som Skillingsviser. Nr. 1 var Dannebrog (Vift stolt 
paa Codans Bølge), — Nr. 2 er Kong Christian og 
Der er et yndigt Land. Fra samme Aar er Klaus 
og Marie, en Vise af C. A. Thyregod. — Disse Sange 
har dog næppe kunnet konkurrere med Julius Strand
berg og hans Aandsfæller. Jeg har i hvert Fald kun 
fundet dem i een Visebog.

Til sidst vil jeg gengive en i sin Tid meget yndet 
Vise, som man tillægger Lærer Wiwel i St. Lyngby 
Æren af at have digtet. Dens Titel er: Oles Mar
kedsvise om hvordan han solgte sin Ko og kjøbte 
en Ottepots-Hoppe, med Mere, som Visen indeholder. 
Synges til den velklingende Melodi „Dengang jeg en 
Dreng var og vogtede Svin.“ 2det Oplag. Trykt igaar 
og sælges idag fra første Haand for fire Skilling af 
H. C. Wiwel, Bogbinder i Frederiksborg. — Visen er 
trykt i Chr. Hansons Officin, og den har følgende Motto: 
Naar Narren kommer tiltorvs, faar Kræmmeren Penge. —

I Morges, da Klokken var lidt over fem,
Faldt Ole i Tanker paa Loen:
Jeg slider og slæber og hutier mig frem, 
Og aldrig jeg kommer til Kroen — 

Kestine bliver bøs, — 
Men jeg slaar mig løs

Og trækker til Marked med Koen.

I Dag er just Marked i Fredsborre By,
Og Livvare smager af Penge.
Jeg sælger den gamle og kjøber en ny —
I Dag laer jeg Pleielen hænge.

Han tog sig en Skraa, 
Lod Halmtyven staae 

Og hivede Pleielen paa Stænge.
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Ved Dørren Kestine med Daveren stod 
Og saae reent betuttet paa Manden.
„Hør Ole, vor Ko er sku nybær og god, 
Men du har nok mistet Forstanden.

Din skabede So
Vil sælge min Ko;

Du skulde ha’ Pleilen i Panden.“

Kestine! paa Timen Du holder din Mund! 
Til Ste’set og rør i Din Vælling!
End aldrig har Ole væ’t nogen Mands Hund, 
Langt mindre Hund for en Kjælling,

Nu gaar jeg partu
Og ret lige nu

Paa tras for Din hele Fortælling.

Og Ole han sadled sin blissede Mær,
Den gamle glasøiede Lotte;
Han nynned’ en Vise — Kestine var tvær, 
Slog Bunden itu paa en Potte.

Hei lystig i Dag
I Bymænnelag

En Pægl hos Mons Peter vil gotte.

Og Ole gav Koen en Klapgrime paa
Og jordsprang den blissede Lotte;
Saa red han til Byen — Kestine maa staae 
Og slukøret efter ham skotte.

Han lunted afsted
Og Koen maa med;

Den vilde ei ret, men den maatte.

Mons Peter han brænder en kostelig Sop 
Af Kjerne og inte Katøfler;
Tre fire af dem i en fastende Krop
Gjør Ho’det saa rødt som paa Bøfler;

Tre fire endnu,
Saa bli’er det en Gru

At høre hvor Stodderne snøfler.
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Og Jens fra Strølille og Morten og Mads
Og Peer fra Alsynderups Orne
De sad’ alt paa Bænken med Flasker og Glas
Og drak som de vare forsorne.

„Hei Ole! kom hid
Og tag Dei en Bid

Hos gamle seilivede Torne!"

„Gu vel," sa’e Ole, trak Lotte i Huus
Og smed en Visk Braader til Drave.
En Pægl kom paa Bordet, nok een og et Kruus, 
Og derved kom Ole ilave.

Naar Koen er soft,
Og Pengene talt,

Saa skal vi paa Likjøbet smage."

Og Koen blev solgt førend Klokken var ni;
Ved Likjøbet Ole sig glæder.
Med Mads og Peer Nilen han rørte Klørti,
Og flittig de Halsene væder.

Dromdomdidelom.
En Rævepels kom,

Og det var den lumske Peer Skræder.

„Hør Ole, nu gnægger Din blissede Mær!
Gud naad’ os, næ’ sik’ et Ramente!
Om jeg var saa holden en Mand som Du er,
Der kan sætte Penge paa Rente,

Og red saadant Øi
Saa skabet — aa foi!

Da maatte mæi Dævelen hente."

„Peer Skræder, kom inte med Skoser til mæi!
Du veed jeg kan valke Din Hjerne;
Om Lotte er skabet, hvad raver det Dei,
Hun æder jo inte Din Kjærne;

Men Lotte nok maa
Til Prangeren gaae,

For vil jeg, saa kan jeg jo gjerne.
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Nu trak de da Lotte til Prangeren hen, 
Og Ole fik tred’ve Rigsdaler;
Saa alle Mand nør til Mons Peter igjen. 
Med Penge i Lommen man praler.

Peer Skræder han drak,
Fik 01 og Tobak, 

Og Ole Fortæring betaler.

Men Peer og Prangeren spilte fordækt 
Og tog gammel Ole ved Næsen.
Hvem taer sig iagt for en Kjæltringeknægt, 
Som gaar med et skikkeligt Væsen?

Pas nu bare paa,
Saa skal I forstaae,

Hvordan de tog Ole ved Næsen.

„Naa det var da vel, Du slap a’ med det Bæst!“ 
Saa hvidsked Peer Skræder til Ole;
.Nu maa Du Dig kjøbe en Væddeløbshest, 
Af dem, som har gaaet i Skole.

Kom Du kun med mæi,
Saa lover jeg Dei,

At Du paa Peer Skræder kan stole.

Og Ole han havde sig vel maalt treqvart 
Og slingred’ saa lovlig til Siden.
Men Peer han trak ham afsted i en Fart 
Og bad ham at agte paa Tiden.

„Pas Du nu Dit Snit,
Som jeg passer mit,

Saa ta’er vi Profitten af Biden."

„See der staaer en Blisset, læg Mærke til den, 
Det er s’gu et Dyr, som er oppe,
Aa sikken en Manke, og sikken en Lænd. 
Hun gaaer vist i Spring som en Loppe.

— Halloi da, min Bro’er!
Aa — sig mig et Ord : 

Hvad koster den blissede Hoppe?"
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„Den Hoppe s’gu ikke bli’er solgt til Enhver, 
Som ei kan bedømme det Fine;
For det er en kostelig Ottepotsmær1)
Og Sødskendebarn til Rubine.

Aa føl paa det Skind, 
Og see hvi’ke Ben!

Hun træder i Dands med Katrine.“

„Hun ligner jo Lotte grangivelig — Du, 
Med Øine og hele Gehængel.“
„Ja som naar Kestine, det tandløse Trug 
Blev gjort til en lille Gudsengel.“

„Ja sikken en Snak!
Hvor ligner hans Rak

Min Ottepotshoppe? — Hva’ Bængel?

Kom inte og fløit mei paa saadan Maneer; 
Jeg har havt med Heste at gjøre;
Og troer han at finde en finere Mær,
Saa kan han sig gjerne forhøre;

Men Fa’en far i mei
Saa sandt som han ei

Sin Lire skal synderlig smøre.“

„Hør Ole, nu staaer Du i Lys for Dæi sæl; 
Lad see, at Du ogsaa er Kjender.
Byd Jensen de treds, og han sælger den vel; 
Det er s’gu ei Stort han fortjener;

For, tro mig, det Øi,
— Faae Skam om jeg løi —

Er Hundrede værd mellem Venner.“

Og Ole med Kjøbet blev mere tilfreds, 
Fik Lotte og greb sig i Lommen.
Han solgte for tredive og kjøbte for treds’, 
Og Prangeren rystede Vommen.

Peer Skræder for Sit
Fik den halve Profit.

Saa let han til Penge var kommen.

*) Pot 8 os.
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Men naar gammel Ole faaer Øinene op,
Faaer sovet og gjenkjender Lotte,
Og finder i Lommen og føler sin Krop
Saa fattig som Bykirkens Rotte; —

— Først Koen paagled,
Saa Pengene med —

Naa Kors, hvor da Ole vil snotte.

Og hvad der vil skee, naar han vel kommer hjem 
Og Penge for Koen skal tælle,
Og saa han maa liste med Sandheden frem,
Og Konen begynder at skjælde,

Bli’er hidsig og grov,
Og Ole bli’er flov,

— Ja, det skal jeg siden fortælle.



NOTER
Naar jeg nu ved Slutningen af dette Bind ser tilbage paa dets 

Indhold, maa jeg beklage, at jeg ikke har kunnet faa Plads til 
alle de Skildringer eller Enkelttræk til Belysning af Højtidsliv, 
som jeg har modtaget. Imidlertid, hvad der er gemt, behøver 
jo ikke at være glemt, og jeg haaber engang i Fremtiden at faa 
Lejlighed til at anvende det, som Pladsmangel i Øjeblikket hindrer 
mig i at medtage. Paa den anden Side er det jo glædeligt, at 
jeg har haft meget Stof at tage af, ôg jeg bringer endnu engang 
mine mange udmærkede Meddelere og Medhjælpere min bedste 
Tak. —

Naar jeg nu anfører Navnene, paa mine Meddelere, har jeg for 
de ældre Meddeleres Vedkommende i de fleste Tilfælde tilføjet 
Fødselsaar og Fødested.

I „Højtid“ er benyttet Meddelelser, mundtlige eller skriftlige,, 
fra følgende: Parcellist Niels Peter Andersen, Smidstrup, født i 
Smidstrup, Blidstrup Sogn, 1870, Tømrermester H. P. Hansen,. 
Lille Kregome, efter Meddelelse af hans Bedstemoder (ved en 
Trykfejl staar der S. 22 Moder), der er født i Kregome 1833,. 
Husejer Hans Peter Hansen, Oppesundby, f. i O. 1846, Niels Jen
sen, Alderdomshjemmet, Fredensborg, f. i Sigerslevøster, Strø 
Sogn, 1858, Niels P. Olsen, Thorup Mølle, f. i Valby 1870, Gaard- 
ejer og Møller S. Sørensen, Dauglykke, f. i D. 1871, Gaardejer 
Lars Nielsen, Valby, f. i Laugø, Helsinge Sogn, 1874, fhv. Gaard
ejer Christoffer Larsen, Ørby, f. i Koldsbæk, Blidstrup Sogn, 1855,. 
Henrik Nielsen, Gerlev Sogn, Købmand J. P. Kristiansen og 
Hustru, Holløse, Murmester A. Larsen, Vænget pr. Jægerspris,, 
f. sammesteds 1860, fhv. Strandfoged Johan Nielsen,Tisvilde, Brand
direktør P. Bjerregaard, Ølsted, f. i Sigerslevøster 1853, Skatte- 
raadsmedlem Niels Peter Jacobsen, tidligere Frerslev, f. i Strø 
1853, Fru Anna Larsen, Aahus, Frederiksværksvej. f. i Harløse, 
Tjæreby Sogn, 1867, Billedskærer Lars Nielsen, Kulhusene, 
Draaby Sogn, f. 1870, fhv. Folketingsmand Lars Larsen, f. 1839 i 
Vejby, Gartner Lars Larsen, Ejlstrup, f. 1862 i E., Maarum.
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Sogn, Stine Niels Nielsen, Græse, Fru Larsen, Viirmandshus,. 
Ørby, Syerske Frk. Andrea Jensen, Frederiksværksvej ved Hille
rød, pens. Telefonformand Fr. Nielsen, Hillerød, f. i Hillerød 
1849, Forældrene flyttede til Alsønderup 1860, Karl Jensen, Bose- 
rup pr. Græsted, f. 1854 i Dønnevælde, Græsted Sogn, Gaard - 
ejer Hansen-Ruth, Alsønderup, f. i Tulstrup, Alsønderup Sognr 
1875, Højskoleforstander Holger Begtrup, Frederiksborg Højskole, 
f. i Birkerød 1859, Fru Maren Hansen, Bregnely, Frederiks
værksvej, f. i Slagslunde 1848, Fru Ellen Marie Jensen, Aabo,. 
Frederiksværksvej, f. i Tulstrup 1856, Fru Larsen, Holløse, Parti
kulier P. Jensen, Hillerød, f. i Langstrup, Asminderød Sogn,. 
1844, C. Jeppesen, Helsinge, f. i Nejlinge, Helsinge Sogn, 1861,. 
Snedkermester O. Christiansen, Gilleleje, f. o. 1849 i Blidstrup 
Sogn, og — efter hvad jeg nu erfarer —, død 1923, Husmand 
Frederik Olsen, Gurre, Tikøb Sogn, og Husmand Ole Pedersen.. 
Udsholt, Blidstrup Sogn.

Af „Dansk Folkemindesamling^ Manuskripter har jeg benyttet 
Stof, optegnet af følgende: Hj. Thuren, Forfatteren Thorkild Grav
lund, Frk. Hortense Panum, Ole Olsen fra Ejlstrup, Maarunr 
Sogn, Jernbaneassistent P. F. Petersen, Vemb, efter Medd. af 
Fru Amalie Hansen, f. 1848 i Helsinge, Kommunelærer C. F. P. 
Mortensen, København, efter Meddelelse af Enkefru Bjørnsen,.. 
Frk. Betty Jensen, Grønholt, Arkivar Hans Ellekilde, Dansk Folke
mindesamling, I. Haagerup, fhv. Lærer ved Kolding Latin- og 
Realskole, afd. Professor Axel Olrik og Jeppe Aakjær.

Af Rim og Remser har jeg ikke kunnet faa Plads til mere end 
omkring Halvdelen af dem, jeg har modtaget. Meddelerne er:, 
mine Børn: 1, 2, 5—8, J. H. Jensen,Bjørnehoved: 3, Birthe Han
sen, Ebberholtsvang: 4, Lærer Nielsen, Badstrup, 9—12, 27, 32. 
og 36, Frk. Olga Nielsen, Lyngerup: 13—16, Journalist Knud. 
Christensen (Nordsjællands Venstreblad d. 23. Jan. 1921): 17, 18 
og 26, Knud Petersen, Ramløse Præstegaard: 19, Parcellist L. P. 
Sørensen, Smidstrup: 20, 30, 33—35 og 40, Peder Olsen, Aage- 
rup: 21, 22, 37, Lærer Alfred E. Nielsen (Nordsjællands Venstre
blad d. 1. Jan. 1921): 23, Kommis Harald Petersen, Nyhuse: 24 
og 25, Karl Jørgensen, Ølsted: 28, Gaardejer Marius Svendsen, 
Holløse: 29, Fru Margrethe Glarborg, Kongens Lyngby: 31,. 
Ingrid Jensen, Hornbæk: 38, 39, Skomager L. Pedersen, Frede
riksværksvej, Hillerød: 41, Frk. Else Andersen, Hillerød: 42.

Med Hensyn til Oles Markedsvise Side 196 kan en Forklaring 
til et Par af Udtrykkene gøres fornøden. Livvare betyder Kreaturer. 
Udtrykket Ottepotshoppe eller Ot tepotsmær lader sig kun forklare
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ud fra Noten Pot—S—os. Dette Udtryk ligner nærmest en 
Rebus — hvad det for Resten egentlig ogsaa er —, og lader sig 
kun tyde af dem, der er kyndige i Hestens Historie. Forholdet 
er da dette, at Hertug Christian af Augustenborg (født 1798 og 
død 1869), fra England indførte en brun Fuldblodshingst Pot—8—os, 
der var født 1817. Pot—8—os betyder Potatos, d. v. s Kartofler. 
Hvorledes er da Navnet Pot—8—os opstaaet? Jo, som et Udslag 
af den engelske Humor: Potatos har ganske samme Udtale som 
Pot—eight—os, og da eight betyder otte, omskriver man nok saa 
gemytligt Potatos til Pot—8—os. At Englænderne kunde finde 
paa at kalde en Fuldblodshingst for Kartofler, synes os Danske 
gaadefuldt, men saavel det som Omskrivningen Pot—8—os 
grunder sig paa deres ejendommelige Form for Humor. En 
Mand, der har opholdt sig i længere Tid i England og Canada, 
nævnersom Eksempel paa ejendommelige Hestenavne „Branberry- 
saztce“ (Tyttebærsovs), „Brandy“ (Kognak) og „ Whisky“*

Af Pot—8—os’ Afkom er flere Hingste købt til det kongelige 
Stutteri paa Frederiksborg, og Hopper, der er faldne efter dem, 
har Befolkningen da efter Stamfaderen benævnt som Ottepots- 
hopper. Dette Udtryk er blevet Betegnelse for en særdeles god 
Hoppe, en rigtig dunder Hoppe, som en kyndig Mand sagde til 
mig. Ottepots- er saa iøvrigt efter samme Mands Udsagn gaaet 
over til at blive et almindeligt Udtryk for noget særlig fortrinligt. 
Han havde hørt Udtrykket en O ttepotsvædder, ligesom man og
saa i gamle Dage kunde tale om, at man skulde have en Otte- 
potskarl til at hugge for i Høsletten. — Bubine, som nævnes i 
øverste Vers Side 200, er en ny Hentydning til Nordsjællændernes 
store Interesse for Heste. Det er nemlig uden al Tvivl den rød- 
blissede Fuldblodshingst Bubini, født 1826, som 1836 blev købt 
i England for 10,000 Rdl. og indlemmet i Fuldblodsstutteriet paa 
Frederiksborg.
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