
Af H. P. Christensens Optegnelser. 

Ved 

August F. Schmidt. 

I Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 
XXVII (1939), 56-70 (jfr. smsts. 1940, 65--68) er of
fentliggjort et Udvalg af Træskomager Hans Pete1• 
Christensens Barndomserindringer fra Jystn1p Sogn 
(Ringsted Herred). Der findes imidlertid endnu en hel 
Række værdifulde kulturhistoriske Enkeltheder i den 
udm~rkede Folkemindefortællers Optegnelser, hvor
for nrnn i det følgende skal stifte Bekendtskab med 
endnu nogle Afsnit af Christensens Minder, der inde
holder talrige karakteristiske Oplysninger om det 
gamle Folkeliv i Jystrup Sogn i afvigte Aarhundrede. 
H. P. Christensen blev født 18/4 1858 i Kmdthuset i 
Jystrup Sogn, og hans Erindringer stammer derfor 
mest fra Tiden o. 1860 til i Begyndelsen af 1880'erne, 
da han flyttede til Røhenhavn og nedsatte sig som 
Haandværker. Hans Optegnelser findes i Dansk Fol
kemindesamling paa Det kgl. Bibliotek. -

Godset Skjoldnæsholm prægede i ikke ringe Grad 
Egnen ved Jystrup. Her var man ivrig for i 1870-80'
erne at indføre amerikanske Landbrugsmaskiner baa
de til Jorddyrkning og til Høst. De første Maskiner 
var dog upraktiske og blev sat hen i Magasinet som 
ubrugelige. Haandkraften holdt sig endnu en Del Aar 
baade paa Godserne som paa de almindelige Gaarde. 
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Til Herregaardene hørte en Del jordløse Huse. For 
at faa Lov til at bo i disse Huse skulde Manden, og 
om nødvendig Konen, arbejde paa Herregaarden. 
Manden fik 3 Mark (= l Kr.) om Dagen paa egen 
Kost; Konen det halve, men Arbejdstiden var paa 
Herregaarden ogsaa kun fra KL 6 Morgen til 7-8 
Aften. Det var en sikker Arbejdskraft, Hen:e.manden 
her havde, men ikke nok til Høstarbejde. Qer var en 
hel Del Tre-Tøndelands-Husmænd, der var Fæstere 
under Skjoldnæsholm. De kunde ikke leve af den 
lille Lod, hvorfor de arbejdede i Høsten paa Herre
gaarden. De fik nogle faa Øre mere i Løn end de 
faste Folk. Herregaardene fik aldrig indhøstet saa 
tidlig som Bønderne; til Tider fik Godserne først ind
høstet efter at det var blevet Frostvejr. 

Naar Kornet var bjærget, blev Kreaturer og Faar 
sluppet løs sammen med Svin og Gæs, og vogtedes 
paa Græs- og Stubmarker af Vogterdrengene. For en 
stor Del havde Bønderne ophørt med selv at lægge 
Gæs til, men efter Høst kom Gæsdriverne med store 
Flokke af svenske Gæslinger drivende ad Vejene fra 
By til By og til Udflytterne. De solgte W-12 Gæs
linger til hver Bonde for en ret billig Pris. Gæssene 
gik saa paa Stubmarkerne sammen med Svinene og 
spiste alt det spildte Korn. Gæssene gik hen og blev 
ganske fede til Mortensdag, da de blev slagtede og 
solgte. Fjerene beholdt Bønderne selv til at stoppe i 
uldne, hjemmelavede Dynevaar, der ved denne Paa
fyldning blev dejlig varme. 

Naar Høsten var færdig, blev der holdt Mikkels
gilde (Høstgilde) selve Mikkelsdag 29./9. Denne Dato 
var en vældig Festdag med god Mad og Drikke. Da
gen var Fridag, kun Kreaturerne skulde passes. Til 
Middag var alle, der havde medvirket ved Høsten, 
Mænd, Koner og Børn inviterede. Maden bestod da af 
fed Oksekødsuppe med Kødboller paa Kød med Pe
berrodssovs, og det kan nok være, der blev spist, for 
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det var jo Kræs, som vi ellers aldrig fik. Lidt efter 
Middagen fik man Kaffe og Æbleskiver. Der var ikke 
Tid lil Middagssøvn den Dag. 

Alle de unge, Piger, Karle og Børn, skulde paa 
Nøddetut om Eftermiddagen. Nødder blev der ikke 
plukket mange af, men Deltagerne lavede en vældig 
Fest i Skoven og legede de kendte Ungdomslege: Mun
ken gaar i Enge, to Mand frem for en Enke m. fl. 
Kl. 4 startede de godt trætte mod Hjemmet og. til Mid
aftensmaden. De unge smurte selv Maden den Dag; det 
var et helt Festmaaltid med fersk Kød, Æg og alle 
Slags hjemmelavet Paalæg. Der var til Dagen gemt ad
sldllige Krus Gammeltøl. Snaps kunde der drikkes af 
saa meget enhver ønskede, og der var dem imellem, 
som fik en lille munter Gnist paa. Oven paa Midaften 
fik man igen Kaffe med Søsterkage. Mændene spillede 
nu Kort og Konerne passiarede. Nu var der snart ved 
den Tid, at Køerne skulde malkes og Hestene vandes 
og flyttes. Karlene gik saa ti.I Hestene og Piger og 
Drenge til Køer og Faar. Naar Karlene var færdige med 
Hestene, kom de og hjalp Pigerne med at malke og 
bære Mælken hjem. Imens havde Husmoderen og Hus
mandskonerne dækket Bordet til Nader (Nadver), der 
var en Gentagelse af Midaften med Snaps, gammelt Øl, 
Kaffe og Kage. Var der en, som kunde spille paa Har
monika, eller man kunde faa fat i en Spillemand, gik 
Dans·en lystig i Øverstestuen. Midt under Dansen blev 
der serveret Punch, Kaffe og Æbleskiver. Naar Dansen 
hen ad Midnat sluttede, blev der budt paa slrnaren 
Smørrebrød -- og dermed var Mikkelgildet forbi. Hver 
gik til sit efter et godt og festligt Høstgilde. 

Naar dette var overstaaet, begyndte Efteraarsarbej
det. Faarene blev vaskede og efteraarsklippede, og der 
blev kærnet Evresmøl' af Mælken fra de løsslupne Køer. 
Dette Smør havde den Egenskab, at det kunde holde 
sig længe. Der blev slagtet et Faar eller en Bede til 
Nedsaltning. I Marken, blev Brakjorden lavet helt fær-
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digt og Vintersæden blev saaet. Køerne kom først paa 
Stald ind i November, og nar de var blevet indbundne, 
blev der taget fat paa Efteraarspløjningen af Stubmar
kerne og det Skifte Grønjord, der skulde ligge i Brak 
det følgende Aar. 

Medens Karlene arbejdede i Marken med Efteraars
pløjningen, tækkede Husmændene Sædstakkene. De 
lavede Dukker af Rughalm og stak den øverste Ende 
ind i Stakken, over hvis Sider Halmen nu hængte ned. 
Saaledes blev de ved, til alle Sider af Stakken var dæk
ket. Bagefter blev der lagt Halmbaand omkring hele 

. Stakken, for at Blæst og Storm ikke skulde rive Be
klædningen af den. Saaledes beskyttet tog Sæden ingen 
Skade af Vind og Vejr. Den blev staaende godt dækket 
til, indtil der blev Plads til at køre den ind til Trersk
ning. 

Rugen blev pundtærsket med Plejlstøj af Husmæn
dene. Af Rughalmen blev der lavet Langhalm til Straa
tag til Bygningstækning. 

Naar Efteraarsarbejdet i Marken var færdig, eller 
Vinteren var indtraadt, begyndtes paa Tærskningen. af 
al den øvrige Sæd. Hermed gik meget af Vinteren. I 
H. P. Christensens Ungdom havde en Del af de større 
Bøndergaarde og Herregaardene anskaffet Tærskevær
ker, der blev drevet ved Hestekraft. Disse Maskiner 
kunde dog kun slaa Kærnen af Halmen, ikke rense 
Kærnen. Rensningen, gik for sig paa en meget primitiv 
Maade. Naar der var tærsket en Dag, blev den aftær
skede Kærne med Avner (Kærnehylster), knuste Aks 
og Smaahalm bragt op i den ene Ende af Loen. Døre 
og Lemme blev lukket op, saa der var Gennemtræk. 
En eller to Mand blev anbragt ved Bunken af den af
tærskede Sæd, og med en let Træskuffe blev nu Sæden 
kastet ned i den anden Ende af Loen. Den tunge Kærne 
kastedes længst væk, Avner og lettere Stof blev lig
gende foran Kærnen og blev med en dertil indrettet 
Kost (Lokost) fejet fra. Dermed var Kæmen dog ikke 
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ren. Der var i den Tidselhoveder, Stubbe, Knæ af 
Straa og til Tider .Jord og Smaasten. Tidligere havde 
man kun et Haandsold (en Slags Sigte), hvilket Red
skab endnu kan være i Brug hos Husmænd og paa 
Smaasteder. Paa de større Bøndergaarde og paa Herre
gaarde fik man tidligere indført Rensemaskiner, der 
blev drevet ved Haandkraft. Denne Rensningsmaade 
gik hurtigere og rensede bedre end et Sold. 

Vildtet tilhørte under Fæstet Godsejeren. Vildt var 
der meget af, men ingen maatte fange eller skyde Vild
tet, der ofte gjorde megen Fortræd i Mark og Have i 
de skovrige midtsjællandske Egne. Dyrene gik og aad . 
af Vintersæden, som de traadte ned, ja de gik endog 
helt ind til Husene om Natten og aad af Sædstakkene. 
Harerne ødelagde Kaal og Smaatræer i Haverne, Ager
hønsene gik helt ind til Husene og fortærede Hønsenes 
Korn, naar det var streng Vinter. Ingen maatte røre 
Vildtet, men der var dog nogen, som ikke tog Forbudet 
saa højtideligt, det var Krydskyttern;e, som skød me
get Vildt om Natten i Maaneskin. H. P. Christensen 
havde selv en Farbroder, der var en rutineret Kryb
skytte. En Husmand med 3 Tønder Land i Jystrup 
havde et lille Stykke Vintersæd (Rug). Hver Nat kom 
to Dyr fra den nærliggende Skov og aad og nedtraadte 
hans lille Stykke Rug. Han klagede til Godset, men fik 
kun til Svar, at han kunde jage Dyrene væk, men det 
hjalp jo ikke. Da han saa en Dag traf H. P. Christen
sens Farbroder, klagede han sig ogsaa til ham om Dy
rene. Farbroderen (Poul) sagde kun, at de maatte vel 
være til at faa væk, og saa blev der ikke talt mere om 
det, men om Natten derpaa faldt der to Skud paa Hus
mandens Rug, og der kom aldrig mere noget Dyr paa 
denne Vintersæd. Poul tog langt omkring paa ulov
lig Jagt, til Tider kørende, Saaledes kørte han en Nat 
i Ravnsbolt Skov. Der skød han et Dyr, men Dyret løb 
anskudt ind i noget Krat, hvor han ikke kunde finde 
det. SkOvfogeden i Skoven var hans Svoger, og til ham 
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kom Poul ofte. Da han nu ikke kunde finde det an
skudte Dyr, gik han op i Skovfogedens Gaard og løste 
Jagthunden, som han tog med ud for at lede Dyret op. 
Ved Hjælp af Hunden fandt han snart Dyret og kørte 
hjem med det. Hans Frækhed paa Jagtens Omraade 
var stor. Han var mange Gange meldt til Politiet og 
var i Forhør, men han tilstod aldrig noget og blev 
aldrig straffet. Der var naturligvis mange andre Kryb
skytter, som med mere eller mindre Held drev Kryb
skytteriet. Der var nok at tage af. 

I Jystrup var en mærkelig Mand hjemmehørende. 
Han hed Niels Larsen, men var bedst kendt viden om 
under Navnet Mestertyven. I H. P. Christensens Barn
dom var han en gammel Mand. Hans Speciale var paa 
Krammarkeder at stjæle eller snyde sig alt til, hvad 
han i Teltene fik Kik paa. Hans særlige Operationsfelt 
var Køge-Mark.eder. Derfor blev han ogsaa som ung 
indsat i Køge Arrest. Her blev han Ræreste med Arrest
forvarerens Datter og senere blev han gift med hende, 
men Tyvehaandværket blev han ved med at drive. 
Som Eksempel paa hans Frækhed kan nævnes, at han 
engang paa Køge Mark.ed ved et Skomag·ertelt stod og 
prøvede et Par Støvler. Han beholdt dem paa, stod 
saa lidt og saa paa Skomageren og udbrød saa: »Faar 
jeg snart den Daler tilbage paa den Femdalerseddel, 
som jeg gav Dem for Støvlerne?« Det vilde Skoma
geren ikke give, da han mente, at han ingen Penge 
havde faaet, men efter noget Skænderi gav Skomageren 
ham alligevel Daleren og meldte ham saa til Politiet. 
Niels Larsen holdt imidlertid stædig ved sit, og han fik 
et Par nye Støvler og en Daler. Piber stjal han i Tel
tene, hvorefter han gik og røg. Og naar Politiet kom, 
havde han ærlig og redelig købt og betalt Piben med 
den Pris, som han forud havde erkyndiget sig om, at 
den kostede. Han stjal hele Ruller Vadmel og Lærred 
paa Markedet; blev han arresteret, og Politiet fandt 
Tyvekosterne i hans Gemmer, havde han ærlig købt 
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og betalt dem. Slap han heldigt fra Tyveri paa et Mar
ked, solgte han Tyvekosterne paa en anden Bys Mar
ked. Niels Larsen tilstod aldrig noget og sagde aldrig 
ja, selv om han var blevet grebet paa fersk Gerning. 
Selvfølgelig sad han en lang Tid af sit Liv arresteret 
og blev straffet adskillige Gange. 1865 brændte Jystrup 
Præstegaard. Niels Larsen sad længe fast, beskyldt for 
Ildpaasættelsen, men han bekendte ikke, og Branden 
blev aldrig opklaret. Et større Pengetyverei blev. han 
ogsaa mistænkt for, han sad længe fængslet, men til
stod ikke. Penge havde Mestertyven altid, og det blev 
sagt, at han havde gemt Pengene i et hult Træ i Ærte
bjærg-Skoven (Jystrup Sogn), hvor han gik hen og for
synede sig efterhaanden, som han skulde bruge Penge. 
Nok er det, at han, aldrig i sit Liv havde udført nyt
tigt Arbejde. Niels Larsen døde som gammel Mand o. 
1870 paa Jystrup Fattighus og blev begravet paa Jy
strup Kirkegaard. 

I H. P. Christensens Barndom var Klædeme hjem
megjorte. Af »overskaret« Vadmel, der lignede Klæde, 
blev lavet Stadsklæder baade til Mænd og Kvinder. 
Endvidere hjemmeforarbejdedes ogsaa Lærred, fint og 
grovt. Da Bomuldsgarn kom til Landet, vævedes 
»hælvttenvævet« Lærred med Hørgarn til Rendegarn 
og Bomuldsgarn til Islæt. Dette Lærred var blødere og 
tyndere end bar Hørgarn. Tillige vævedes Hvergarns
tøj, der havde Uld som Islæt. Det var let og pænt. Ko
nerne var (i 1860-70'erne) Mestre i at farve Garn, 
saa der blev flere flotte Nuancer i Farven paa Hver
garnstøjet, der var fint til Kjoler og for en stor Del 
afløste Vadmel som Y <lertøj. Der manglede heller ikke 
med Moder i 1850-IJO'erne. Da florerede Krinoline
moden. En Krinoline bestod af 4 a 5 Spanskrørsringe, 
eller, naar det var rigtigt fint, at Fiskebensringe fast
gjorte til et tyndt Underskørt. Den nederste Ring havde 
et vældigt Omfang, medens de blev mindre og mindre 
i Omfang op efter. En Kvindes Underdel lignede nær-
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mest en nylavet Kartoffelkule i Formen, naar hun 
havde Krinoline paa. 

Tiltaleformane var forhen noget anderledes end nu. 
Godsejeren sagde han og hun til den, han talte med. 
Mand og Kone imellem var det du; medens Tyendet 
sagde I og vor Faai· og vor Moer til Husbond og Mad
moder. Præsten kaldtes Deres Velæmærdighed. 

De lange Vinteraftener blev der arbejdet ved Lys. 
Ved Aftensædet lavede Mændene Ko- og Hestetøjr og 
Tøjrepæle, Halmkurve og andre Genstai1de af Halm 
(Sko, Maatter, R€b o.s.v.). Undertiden kartede Mæn
dene ogsaa Uldtøjer. Pigerne kartede, spandt og tvandt 
(flere Traade sammen til svært Garn). Kvilldei·nes 
Arbejdstid var omtrent lige lang Sommer og Vinter, og 
det hændte, at Pigerne faldt i Søvn ved Spinderokken. 
Skete dette, kunde Karlene, for at lave lidt Sjov, finde 
paa at binde Pigerne til Rokken og kaldte saa paa dem. 
Forskrækkede for de op, men da de var bundet til 
Rokken, væltede baade Rok og Piger ·om paa Gulvet, 
og saa maatte Karlene hen og skille Rok og Piger ad, 
og det hele endte i Latter. -

Der var langt til Lægen, og lian var dyr, saa i Syg
domstilfælde var det sjæld€nt, at Lægen blev hentet 
og slet ikke til de fattigste. Man havde de forskellige 
Husraad, der blev brugt mod al Sygdom. Til Børn: 
Rabarberdraaber, Hoffmannsdraaber, Trøskesaft (mod 
Hudløshed i Mundhulen), Ormefrø m. v. Til Voksne 
mod Forkølelse: Hyldethe, varmt Øl, Engelsk Salt 
m. m. Mod Buldenskab: Køngsplaster, røget Flæsk 
o. s. fr. Det var almindelig med Aareladnin;g mod Ho
vedpine og andre Lidelser. Der blev slaaet Hul paa en 
Blodaare paa Armen og taget ·en Pot Blod af Patienten. 
Det var Jordemodermanden, der besørgede Aarelad
ningen. Noget senere gik man over til Blodkopper. Med 
et varmt Glas sugedes der Blod ud flere Steder paa 
Kroppen. Disse blev saa siddend€·, til Blodet var størk
net og Saaret lægt. Det var ogsaa almindeligt at bruge 
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Blodigler til at suge Blodet ud af det syge Sted. Mod 
Værk og Tandpine brugtes ogsaa Krydderposen, hvis 
Indhold var 12 forskellige Slags Krydderplanter og 
Blomster, Humle, Lavendler, Balsam, Krusemynter m. 
fl. indsyet i en Lærredspose, som blev varmet op og 
lagt paa det syge Sted. 

Kloge Koner var der stærk Tro til. De læste og 
gjorde underlige Fagter over den syge, lavede Krampe
knuder af Sejlgarn, læste over dem og lagde dem paa 
de syge som Middel mod Gigt, Nervegigt og alt andet 
Værk i Lemmerne. Som et Eksempel paa Folks faste 
Tro paa de kloge Koner anfører H. P. Christensen sin 
Tante: Midt i 1860'erne havde han en Morbroder, Chri
stian Larsen, hvis Hustru Susanne var meget lidende 
af Nervegigt. Hun fik bevæget sin Mand til at gaa den 
lange Vej - frem og tilbage ialt 25 Mil - til den 
kloge Kone i Tjørnehoved (Allerslev S" Baarse H.) ved 
Præstø, og da Chr. Larsen traadte over Tærskelen ind 
til den kloge Kone, kunde Susanne hjemme mærke, at 
det gav Lindring i hendes Smerter. Morbroderen kom 
saa efter en Uges Gang hjem og medførte fra den kloge 
Kone nogle Sejlgarnsknuder (Krampeknuder), som 
hun havde læst over. Dette Middel skulde helbrede. Ved 
Troen gav det lidt Lindring, men hun blev aldrig rasle 
Dog troede hun lige til sin Død paa den kloge Kone. 

I H. P. Christensens Barndom blev der holdt store 
Fester, især ved Bryllupper og Barsel. 

Naar en Kone havde født et Barn, blev der i Om
egnen travlt med at lave Barselmad, og den ene efter 
den anden Kone kom med Krukker og Tallerkener fyldt 
med Mad til Patienten. Til Tider kom flere paa en 
Gang. Naar der var gaaet 3-4 Uger, skulde der være 
Barnedaab og Barselgilde. Dagen skulde bestemmes, 
Bedemanden hentes og have Instruks om, hvem han 
skulde bede til Gilde og fra hvem han skulde hilse. 
Bedemanden var soni Regel Jordemodermanden. Han 
skulde saa hilse fra Faderen og Moderen og det lille 
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Barn og bede, om de den bestemte Dag vilde møde 
i Hjemmet Kl. 2 og drikke Kaffe og tage med til 
Kirke, overvære Daaben og følge med hjem for der at 
spise Risengrød og Klipfisk, drikke Kaffe og siden 
blive og more sig, saa længe de lystede. Den nærmeste 
Omegns Folk, baade Gaard- og Husfolk, blev bedt 
med. Der kunde derfor til et Barselgilde være samlet 
en anselig Flok Gæster. 1 de sidste faa Dage før Gildet 
kom Koner, Døtre og Piger med Aag paa Nakken, en 
Spand Mælk i den ene Krog og en Kurv i den anden, 
fyldt med Smør, Risengryn, Brød og Kaffe og Søster
kage m. m. Naar saa Dagen oprandt, og Folk kom 
kørende, spillede en Spillemand paa Klarinet et Musik
stykke som Velkomst til hvert Læs Gæster. Efter Kirke
færden blev alle bænkede, og der blev spist og drukket 
godt og mangen Vittighed fortalt. Om Aftenen blev 
der danset i Loen, der var dannet om til Dansesal. Til 
Spillemandens Toner gik nu Dansen lystig. Nogle fore
trak at spille Kort. Punchebollen gik flittigt rundt hele 
Natten. Henad Midnat var der et Ophold, cia skulde 
hele Selskabet samles om Bordene til K vældsnadver, 
Derefter fortsattes Lystigheden til den lyse Morgen. Da 
var ikke alle lige ædru. N aar det blev lyst, gik en Del 
af Mændene hjem og saa til Bedriften og kom saa igen 
op ad Dagen for at fortsætte til den næste Morgen 
(Andendags Barsel). Kvinderne sov nogle Timer, hvor 
de kunde komme til det. Levningerne fra Gildet blev 
uddelt til de fattige. 

Til Bryllup var Festarrangementet saa , nogenlunde 
som ved Barnedaab. Her var ogsaa Bedemand, Spille
mand med i Kirke, Spisen og Drikken, Dans og Kort
spil. 

Begravelse afveg noget fra Barsel og Bryllup. Der 
var Sorg, og dog gik det til Tider ret lystigt til, saa
ledes da Mølleren Brekvoldt paa Nebs 1\ifølle (Valsølille 
Sogn) skulde begraves. Da blev der lagt en Tønde Øl 
og en Tønde Brændevin ud i Møllegaarden til det tør-
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stige Følge. Det var vist ikke Sorg og Andagt, der præ
gede denne Begravelse. Hos en Husmand i Ny Jystrup 
spilledes Harmonika, og der dansedes til hans Moders 
Begravelse. 

I J{irken kom om Vinteren i tidligere Tid ikke mange 
Folk. Der var Murstensgulv og meget koldt. Kirke
gængerne havde Træsko paa. Der var ingen Kakkel
ovne til at varme Kirkerummet op med. Paa Højtids
dage skulde der ofres til Præst og Degn, og da var 
Kirken fuld. Det var jo noget af Præstens og Degnens 
Løn, der blev erlagt paa denne Maade. Hvert Hjem 
skulde ofre i Forhold til dets økonomiske Stilling. Naar 
Præsten var færdig med den egentlige Gudstjenest·e, 
stillede han sig ved Alterbordet med Ryggen ned mod 
Kirkerummet og Degnen sad i sin Stol. De sang en 
Salme, medens Kirkegængerne gik i Gaasegang op for 
Alterbordet og lagde ved Siden af Præsten de Penge 
(indpakket i et lille Papir med Navn og Adresse), som 
de skulde betale i Offer, og ligesaa ved Degnens Plads. 

Man kendte ikke meget til Aviser, hvorfor der var 
noget, som hed Tillysning ved J{irkestævn.e. Herved 
meddelte Præsten fra Prædikestolen: >>Der er i Dag Til
lysning udenfor Kirken«, og saa ventede Kirkefolket 
uden for Døren, til Degnen kom ud og oplæste Be
kendtgørelsen. Denne kunde dreje sig om Sognekørs
ler, Licitation, Vejarbejder og meget andet fra Ministe
riet, Amtet eller Sognet. Den samme Bekendtgørelse, 
hvorefter alle havde sig at rette, blev ogsaa opslaaet 
paa Smededøren. 

Endeil~g skal der anføres nogle Oplysninger om 
gamle Tiders Overtro. Saaledes troede man, at der 
eksisterede Mænd, der var forvandlet til Val'ulve. Der 
fortaltes, at disse Fabelskabning·er fremkom paa føl
gende Maade: En Pige, som skulde føde et Barn og 
vilde skjule det, skulde se at faa fat i en Følham (den 
Hinde, Føllet ligger i i Moderens Liv) og gaa ud og 
spænde den ud mellem to Ledstolper. Hun skulde 
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saa krybe igennem Hammen. Hun vilde da kunne føde 
uden Smerte og Men, men Barnet blev en Varulv. Den
ne Tilværelse søgte Uhyret at befri sig for. Det fortal
tes saa, at en Mand og en Kone gik paa Marken og hø
stede. Manden sagde saa til Konen, at han skulde lidt 
ned i noget Krat, men hvis der kom en stor Hund og 
vilde overfalde hende, skulde hun slaa fra sig med sit 
Forklæde. Manden gik og blev forvandlet til en Hund, 
og straks efter kom en stor Hund og overfaldt Konen. 
Hun slog fra sig med Forklædet, og snart var Tiden 
omme, da han igen skulde forvandles til en Mand og 
forsvandt. Manden kom saa kort efter tilbage fra Krat
tet, men havde Trevler af Forklædet i sine Tænder. Da 
sagde Konen: »Du er jo en Varulv.« ))Tak skal du 
have, nu er jeg frelst,« svarede Manden. Der for
taltes ogsaa, at Varulve kunde blive frelste ved at rive· 
Fosteret ud af Moderens Liv, meri det maatte ske ved, 
at Uhyret skulde kravle ind i Huset, hvor Moderen 
opholdt sig, og det skulde derefter overfalde hende fra 
en Hjørnestolpe i Huset. Naar Moderen stadig drejede 
sig rundt, mislykkedes Forehavendet, da Overfaldet 
skulde ske forfra, og Varulven ved Moderens Drejning 
stadig maatte løbe fra Hjørnestolpe til Hjørnestolpe. 
Man kan nu vanskeligt forstaa, at Folk fra Midten af 
forrige Aarhundrede var saa indgroet i Overtro, at de 
kunde tro paa noget saa uhyggeligt som Varulve og 
deres Forløsning. 

Det var ogsaa almindelig Overtro, at en eller anden 
Skabning, kaldet Mare, :red Mennesker og Heste. Dette 
Fantasidyr satte sig paa Bryst og Mund, hvor det lam
mede og tog Vejret fra sit Offer, saa det ikke kunde 
røre sig. Maren red Hestene paa Halsen og laved-e Stig
bøjler af Hestenes Manke. Sandt var det, at en ung 
Hest kunde være ganske ustyrlig om Natten. Den kun
de sparke og hvine og være ganske svedt og med speiet, 
uædt Manke om Morgenen. H. P. Christensen har selv 
været udsat for Mareridt mange Gange i Overgangs-

121 

Sorø Amt 1945/46



aarene. Man kunde i vaagen Tilstand mærke, naar det 
kom over en. Det begyndte med buldrende Susen for 
Ørene, og det var som en tung Genstand gik over Dy
nen og lagde hele sin Vægt paa Bryst, Næse og Mund, 
saa man ikke kunde røre sig eller faa Luft. Blot man 
kunde bevæge Tungen, gik denne underlige Lammelse 
væk. »Fortæller man en Læge om Fænomenet, smiler 
han jo blot af det. De gamle troede, at det var Trold
tøj eller andet Djævelskab«. 

Troen paa Spøgelser og Genfærd levede i min Barn
dom stærkt hos mange gamle Mennesker og for Resten 
ogsaa hos unge, hvad følgende virkelige Tildrag·else 
viser. Tæt ved Jystrup Kirkegaard laa i sin Tid et gam
melt Hus, som Gaden førte forbi. Paa modsat Gadeside 
laa Smedien. Smeden havde en ung Søn. Ved Smedieu 
var Samlingssted for Byens Karle. En sen Sommeraften 
var der samlet en halv Snes unge Karle, og alle som en 
ser de eu hvid Skikkelse komme inde fra Kirkegaarden 
og gaa langs gamle Jens Nielsens Hus og forsvinde ned 
i en nærliggende Eng. Lidt efter kom Skikk€lsen til
bage og forsvandt tilsyneladende ind paa Kirkegaarden. 
Der blev Røre blandt de unge Karle, Haarene rejste sig 
pa.a deres Hoveder. De vekslede ikke mange Ord og 
skrækslagne løb de hjem, hvor de med bankende Hjer
ter puttede sig langt ned under deres Dyner. Dagen 
efter fortalte Smedens Søn om Oplevelsen forrige Aften 
og om den Skræk, Karlene havde faaet. Gamle Jens 
Nielsen lo ad hans Fortælling, men Smedesønnen sag
de, at ha11 skulde ikke le ad det, for det var ramme 
Alvor og Sandhed. Jens Nielsen sagde saa, at det Spø
gelse kendte han godt, det havde han omgaaedes med 
i 40 Aar, og naar bare Ungdommen passede sig selv, 
gjorde det ingen Fortræd. Opklaringen paa Spøgeriet 
kom snart ud i Byen. Jens Nielsens Kone havde et 
Stykke Lærred, der paa Bleg i Engen, og det skete, at 
saadant Lærred blev stjaalet om Natten, hvis man 
havde glemt at tage det hjem. Konen vaagnede om 

122 

Sorø Amt 1945/46



Natten og kom i Tanker om, at hun havde glemt at 
faa Lærredet i Hus. Det var Højsommer og varmt, 
hvorfor hun stod op og gik i den bare Særk ned i En
gen og hentede Lærredet og lagde det ind i Loen. Det 
var den hvide Skikkelse - og Ungdommen blev til 
Latter. -

Med dette lille Træk om Folketro i det gamle Jystrup 
skal der her sluttes med Offentliggørelsen af H. P. 
Christensens Minder. 
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