
E'geslevmagle.
I Tiden omkring 1850.

Af Tit. J. Spange.

Ved Stavnsbaandets Losning 1788, Udskiftningen 
af Jorden og Hoveriets Aflosning var der tilveje
bragt store Muligheden’ for Fremskridt, men den 
ulykkelige Krig med England og de af den folgende 
Forstyrrelser i Pengevæsenet — særlig ved Udste
delsen af Papirpenge — virkede som en Hæmsko i 
mange Aar. Det viser sig tydeligt ved Kapitels- 
laxterne, der Aar 1800 var 3 Rdl. 88 Sk. for Byg, 
1805 7 Rdl. 54 Sk., 1808 12 Rdl. 72 Sk., 1810*39
Rdl. (58 Sk., 1811 42 Rdl. 88 Sk., 1812 (54 Rdl. 88
Sk.. 1813 70 Rdl. 7<5 Sk. (Rug 80 Rdl. 76 Sk., 
Havre <58 Rdl. 88 Sk.) pr. Td., og som forst i Lobet 
af 8 Aar, fra 1813, atter kom ned i et naturligt Leje
ved 1822 at væn» 5 Rdl, 1823 3 Rdl. 16 Sk, 1826
1 Rdl. 64 Sk, hvorefter den hævede sig langsomt 
til 1852.

Fra „Trevangsbrug'* for Udskiftningen, hvor 
Storsteparten af Jord laa hen som Overdrev med 
naturlig Græsning, og Kornavlingen foregik i 2 
Vange med Rug, Byg og Havre, medens den 3die 
Vang laa i Brak, gik Driften over til „Kobbelbruget“, 
hvor al Jord. der egnede sig til Sæd, blev taget 
ind til Dyrkning og inddelt i Skifter, der afvexlcnde
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benyttedes til Sæd, Hoslet, Græsning for Kreaturerne 
og Brak. Lundstikkevognene forsvandt, Hjulplovene 
ligeledes, men Redskaberne var dog klodsede og 
tunge i Forhold til Nutidens. De gammeldags Tnv- 
redskaber afløstes særlig efter 1830, da Svingploven 
kom i Brug. Samtidig indskrænkedes Hesteholdet. 
Plejning foretoges baade For- og Efteraar, og det 
var forst efter lang Tids Betænkning, at man tog 
„Svenskharven“ i Brug og opgav Foraarsplojningen.

De gamle havde den Skik, at Husbonden, for 
Ploven sattes i Jorden, gik ind i Kokkenet og lod 
Kvinderne tage af Ilden, hvad der stod og kogte, 
og naar det var i Orden, begyndte Plöjningen. 
Naar den horte op, blev ligeledes alt taget af Ilden 
en Stund, medens Hestene førtes i Stald.

For de begyndte Saaningen tog Husbonden en 
Haandfuld Korn og strøede det langsomt ud ved en 
kredsende Bevægelse af Armen og med de Ord: 
„Saa saar jeg min Sæd i Jesu Navn“! og tog saa 
fat paa Arbejdet.

Skulde en ung Hest for forste Gang læres til 
at trække ved Letharven, blev der, for de trak den 
ud af Stalden, sat Staal (en Kniv eller et Stykke 
af en Le) over Stalddøren og Staal under Tærskelen, 
og modte Karlen med en ny Pisk, spurgte Manden: 
„Har du slaaet Hunden?“ Var det ikke sket, gik 
Manden afsides med Pisken og leverede den forst 
tilbage efter at den var gjort uskadelig. Hvad der 
blev gjort ved den, ved jeg ikke, men da en Karl 
— han hed forresten Niels — maatte svare benæg
tende paa Husbondens Spørgsmaal, mente han dog, 
at der kunde varne noget i det, og lod Pisken, da 
han forte Hestene ud gennem Porten, glide hen 
over Hunden, som var bundet der.
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Xaar Saatiden var forbi, kom der en tilsyne
ladende Hviletid indtil Host. Dog ikke rigtig for 
dem, der skulde' ælte Torv og „soppe“ Høet op i 
Engene, som gerne stod under Vand i længere Tid. 
St. Hansaften lyste Baalene viden om paa Højene; 
muligvis for at skræmme Hexene — og dem var 
der mange af naar de paa deres Kosteskafte red 
ad Bloksbjerg til, hvor Dansens Glæde ventede dem. 
Paa en saadan dejlig Slaersommeraften gik Pigerne 
ud i Marken at meje Hørren med grønne Grene; 
Hørren skulde blive lige saa høj som Grenene. 
Husmoderen sad der hjemme og havde simi egne 
Tanker om Fortid og Nutid. Hun tænkte paa Pi
gerne og paa den Mand, de muligvis kunde faa 
hver især, tog St. Hansurter i Haven og stak dem 
ind mellem Bjadker og Loft paa Steder, hvor de 
ikke faldt for meget i .Øjnene. Bøjede de sig sam
men, var det et godt Tegn, voxede de hver til sin 
Side, et daarligt.

For at forhindre Hexene i at skade Koerne St. 
Hansaften, naar disse Kællinger var mest paa Tæerne, 
blev der lagt Staal i Malkespanden. Og for at 
„vare“ Vandet mod Skade, blev „Griselen“ og „Råen“ 
anbragte over Brøndkarmen. Hexene tog „Råen“ 
til Ridehest og „Griselen“ til Ridepisk, og i deres 
Glæde over at finde passende Befordringsmidler, 
glemte de at gøre Ulykker. („Råen“ var Ovn
skraberen og med „Griselen“ blev Brødet sat i 
Bagerovnen).

Høsttiden var meget fornøjelig, og naar jeg 
tamker tilbage, synes jeg, at det al Tid var Solskin, 
og at Børnene hoppede saa morsomt om paa bare 
Fødder. Der arbejdedes med et straalende Humor 
fra tidlig Morgen til langt ud paa Natten, og det
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gode, hjemmebryggede 01 blev flittigt besøgt. Ved 
Midaftenstid kom ofte Madmoderen til Stede i Mar
ken med en (dier anden Forfriskning — Æbleskiver, 
tykke Pandekager og søde Snapse — og tog for et 
Syns Skyld Del i Arbejdet. Den øvrige Tid af 
Dagen skøttede hun Arbejdet i Hjemmet øg passede 
Smaabørnene: alle, der kunde tage en Haand med 
i Arbejdet ude, var i Marken.

Naar det sidste Neg skulde bindes, gjaldt det 
om at blive først færdig med sin Skaar: den, der 
korn sidst, skulde binde „Høstkadlingen4’, og det 
blev gerne Pigen, hvis hun ikke havde en god 
Ven, der „dryssede“ lidt med sin Skaar, saa hun 
kom forud for ham. Men var Pigen den, der bandt 
det sidste Neg, var hun til Gengæld ogsaa den, 
som fik den øverste Plads ved Festbordet under 
Høstgildet. Naar der var afmejet og opbundet, kom 
Mejerne med hver sin Binderske marscherende ind 
i Haven og begyndte at stryge Leerne, saa det klang 
over Vang. Husmoderen skyndte sig ud og spurgte, 
hvad de havde i Sinde, og naar de saa fortalte, at 
de var komne for at hugge Kaalen. ilede hun ind 
i Huset og kom tilbage med Æbleskiver og en 
Dram og lovede, at de skulde faa Høstgilde, naar 
de vilde lade hendes Kaal staa.

Og Høstgildet kom hen i Efteraaret med god 
Mad, Dans og megen Glæde. Det var i Tider, hvor 
Nøjsomhed og godt Humør sad til Højbords; ikke 
alene ved Fester, men ogsaa paa Hverdage.

Efter Høsten kom September med sine klare 
Dage og klingre Luft, og Koerne og Faarene gik 
i „Ævre“. Vogterdrengen havde travlt med at 
passe paa sine Undersaatter, hvoraf Koerne var 
særlig slemme til at søge Kartoffelstykkerne. Ellers
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var hans Herredomme udstrakt over den øvrige 
Mark, hvor han slog vældige Knald med sin fir- 
slyngede, tjærede Pisk og skældte Kreaturerne ud 
efter Noder. Koerne holdt af Kartoflerne, men 
Menneskene satte den Gang ikke saa stor Pris paa 
dem; vel nærmest, fordi Arten ikke var saa god 
som nu til Dags.

Saalænge der var Græs nok til Fode for Koerne, 
fik de Lov til at gaa ude om Dagem — Faarene gik 
som Regel ude Inde Vinteren, naar den var taalelig 
— men naar Efteraarsploj ningen var besorget, kom 
de paa Stald. Man er tilbojelig til at tro, at Kvæget 
er en Samling dumme Dyr, ja, man har endog et 
gammelt Ord: „at glo som en Ko paa en malet 
Port“, der, overfort paa Mennesker, ikke horer til 
de smigrende*, men den Anskuelse behover man 
ikke at nære. Det er kedeligt for en Ko at staa 
i en Stald med Hovedet mod Va*ggen hele den 
lange Vinter, og kunde* det lykkes for een at faa 
et Horn gennem Lerva*ggen, saa de kunde se ud, 
var de meget optagne af, hvad der gik for sig 
udenfor. Kær af Hjemmets Hygge var de ikke, 
naar de stod og gumlede paa lidt Ilo to Gange om 
Dagen og forovrigt lang Halm, og megen fed Mælk 
gav de ikke. De stod nærmest paa Vand og Bred. 
Drikke fik de ved Gadekæret efter at have vadet, 
gennem et bundlost Morads i Regntiden eller over 
Is til Vaagen i Frost. Det fornøjeligste for dem 
paa disse Vandringer til Kæret var, naar de fandt 
en Pad eller et Tra». som de kunde bruge som 
Klopind.

Mejeriet var Bottemejeri. Man skummede Flo
den af og gav Mælken til de fattige Koner, der 
besorgede Byens Nyheder fra Sted til Sted; lidt
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Mælk blev brugt (il Kalve og Svin, hvoraf man 
ikke havde flere, end Huset kunde forbruge. rJ'il 
Tider havde Koerne ingen Madk at give i Spanden: 
det var de kloge Koners Skyld. En Mand fandt i 
flere Morgener Spandene tomme, naar Pigerne kom 
fra Malkning. Om Aftenen var der Madk, — <let 
var en løjerlig Historie. Han tog da ned til den 
kloge Kone i Korsør, og hun sa‘, at <l<*t var den 
kloge Kone i Tjornehoved ved Pnestø, (1er malkede 
dem, — og saa fik han vel nok noget Staat at 
hamge paa Koerne.

Smørret var godt som Gnessmør og Ævresmør: 
ved Sommertid kunde det vau*e lindt som Vælling 
og om Vinteren tort. Naar Hønseknemmeren kom 
efter Smørret, hældte* han det i store Fjerdinger - 
alt imellem hinanden, og førte det lil København. 
Foruden Smør førte* han Æg, Høns, Kyllinger og 
efter Aarstiden Gæs og Ænder samt Kalveskind 
paa sin svære, firspændige Vogn. Til Hjemrejsen 
indkøbte han større og mindre Urtekrampakker, 
hver indeholdende et vist Kvantum Kaffe, The, 
Sukker og Krydderier, som han igen solgte til sine 
Kunder. Og han blev en velhavende Mand. Fra 
København blev Smørret ført til Udlandet, hvor det 
fra gammel Tid havde et meget slet Ry paa sig og 
blev kaldt „Mastesmør“. Herregaardssmør, som 
var bedre, maatte, for at kunne konkurrere med 
gode, fremmede Varer paa Londons Marked, antage 
Navnet „Kieler-Butter“.

Vogterdrengen maatte om Sommeren holde 
Lammene og Gæssene fra Sæden: Faarene stod 
tøjrede. „Lammekræmmerne“ købte og samlede 
Lam i Dalmose Kro, og naar Flokken var stor nok, 
gik det i Galop ad København til. I. Begyndelsen
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af Rejsen rnaatte Dyrene uafbrudt lube for at holde 
Klokken sandet, efter kort Tids Korlob kunde de 
og Driverne tage Rejsen med mere Ro. Da Jan*n- 
baiii‘11 fra Kobenhavn til Kursor blev aabnet 1856, 
blev Forholdet bedre for begge Parter. Nu er Lam
menes Driverliv forbi; den 4. Juli 190$) havde Eges- 
levmagie Sogn kun So Faar og 84 Lam, og i Nabo
sognene er der forholdsvis ikke flere. Gæssene 
er det gaaet ganske forsknekkeligt tilbage for; her 
var kun 13 Stkr. nævnte Aar og Dag. 1S74 spad
serede de Flokkevis her paa Gaden, og for 60 Aar 
siden var der stor Ilandel med Gies i Efteraars- 
tiden. Da kom „Roskildeprangerne“ fra Hedebo- 
egnen i deres solvknappede Trojer og Veste og 
opkobte dem i Hundredevis; ogsaa Giessene rnaatte 
vandre bort paa deres brede Fodder, hvis de ikke 
fondrak at gaa paa Vingerne ad Luftvejem til 
mange Sider.

Morren blev „rusket“ (op) i August og lagt til 
Torring paa Markem. 1 September, naar den blev 
brudt, fik den anden Behandling. Der blev gravet 
em lang, dyb Grav med en Fordybning veel begge 
Langsiden* til Staaplads. Over Graven paalangs 
blev lagt lange Stamger, og naar Torveilden blus- 
seele i Dybet, torredes Ilorren, som blev bredt ud 
paa Stamgerne. Den Kvinde, eler havde Plads i 
Fordybningen, som laa i Vindsiden, passede paa, at 
Ilorren blev tilpas tor, og derefter langede hun den 
om til Mamdene, der knuste dens træagtige Dele i 
„Braerne“. Siden hen „skættede“ Kvinderne den, 
Indst i en Port, hvor der var Træk, saa de fnuggede 
Dole, „Skæverne“, kunde blive forte bort, og naar 
Morren ad den Vej var bleven yderligere ren, var 
den færdig til Ihegling“. Paa en med Jernpigge
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besat Træplade blevalle de spegede Basttraade tagne 
fra, og derved fremkom, naar alt var spundet og 
vævet, Hor- og Blaarlærred.

Væverne havde meget Arbejde i de Tider, og 
der var mange, der drev det Haand va»rk. Naar 
Garnet var spundet, kogt og bleget i Solen, hæn
gende mellem to lange Stænger, den ene over den 
anden, gik Husmoderen til Viv veren for at faa det 
„sat i Væv“. Der blev ved den Lejlighed foran
staltet et lille „Snævergilde“ hos Væveren, og för
nöjet vendte hun tilbage fra dette vigtige Besog, 
der med det snareste“ tilsikrede hende Udbyttet 
af lang Tids Arbejde.

Det var til den indvendige Beklædning. Den 
udvendige bestod i Keglen af Uld. Naar Faarene 
var bievne vadskede og godt torrede paa Græs
marken eller i ren Halm i Faarehuset, blev de 
klippede med en Uldsax. Hvad der sad paa Benene, 
og i det hele taget al den korte Uld, blev lagt for 
sig og den lange for sig. Den korte blev uddelt 
til Kvinder, der havde mange Børn, men ingen 
Faar, og derfor bad om „To“ til Hoser og Stoppe
garn. Den lange, fine Uld blev kartet i „Tøjer“ og 
spundet til jævn Traad, og derefter vævet til Vad
mel, som igen blev stampet. Det bløde, stivrke, 
varme Vadmel var et udmærket Klædningsstof, og 
havde blot Landsbyskræderne vieret større Kunst
nere, end de var, vilde Mændene være bievne 
beundringsværdige. Om Klædedragten, særlig Kvin
dernes, skal jeg ikke yderligere udtale mig, for den 
bliver man aldrig klog paa.

I 1872 var der stor Udstilling i København, og 
den italienske Regering sendte en kyndig Mand 
herop for at faa en Beretning derom. Ilan meldte
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hjem, at det mærkeligste, han havde set, var nogle 
Træklodser, som Landboerne brugte her, naar de 
skulde færdes paa de „dyndede Marker“. Det var 
vore mest udmærkede Tnesko, han havde set, thi 
ikke enhver Træsko kommer paa Udstilling. Tnesko- 
mændene var delt i to Afdelinger. Den ene drog 
Spidstnesko ud afBøgetne og gav dem Blikkrampe 
og Jærnbeslag, den anden forsynede dem med Lauler 
over Vristen og kaldte dem „franske Træsko“; men 
det er ikke alene Navnet, det gælder om. Forst 
og fremmest skal der va*re god Gang i dem, og der 
behøver ikke at være, hvad en Mand i Begejstring 
over sine ny Træsko ytrede: „Gehör i Træskoem*“.

Smedene var Grovsmede, der forarbejdede* al 
det Jærn, der brugtes ved Landarbejde. Hjulringene 
bestod af flere Stykker Jærnskinner, vist nok sex, 
der sloges fast i Træet med store Som. Hestene 
fik som Regel kun Sko paa Forbenene, og i det 
hele sparedes der paa det dyre Jærn. Smedjen var 
Byens Klub; der samledes Mændene og drøftede 
Landets og Byens Sager, og en klog Smed kunde 
ved den Kyndighed, han erhvervede, faa betydelig 
Indflydelse paa Byens offentligt* Mening.

Naar Efteraarsplojningen var forbi, og Plejlernes 
regelmæssige Slag lod fra Tærskeloen, kom den ny 
Rug frem og blev fort paa Loftet, hvor den toges 
under Beskyttelse af Badgen eller „Benraden“ af en 
Ræv. Derfra fortes den til Formaling paa Smid- 
strup eller Kanelløj Stubmoller, og den kunde ikke 
blive malet, hvor Folk fandt for godt. 1664 og 
1668 blev Møllenæringen hæmmet ved, at der paa 
Møllerne blev lagt en fast og uforanderlig Afgift, 
der kaldtes „Mølloskyld“. Paa den anden Side 
sikredes Næringen ved, at der blev lagt „Mølle-
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tvang* pan Beboerne, hvorved et Sogn blev henvist 
til udelukkende at faa malet paa een eller to be
stemte Moller, og ved Forbud mod Anlæg af ny 
Moller eller Udvidelse af de bestaaende. Molleskyld 
og Formalingsafgift hævedes 1851 og 1852; dog 
indtraadte først fuldskvndig Frihed paa Landet 1862.

Naar Rugen var malet, foregik Bagningen i 
Hjemmet. 1 Kobenhavn var Bagermvringen lavs- 
bunden, og Magistraten fastsatte Brodpriserne ved 
Taxter indtil 1841. Paa Landet var Rugbrodsbag
ningen fri Ntering, og hver Gaard og de fleste Huse 
havde Bagerovn, der stak frem fra Stuehuset mod 
Haven som smaa Maver, dækkede mod Regn ved 
et Halvtag. Naar Ovnen var bleven hed, blev den 
skrabet med „Råen” og ved Hjadp af „Griselen“ 
blev Brødet bragt derind; men for dette skete, slog 
Husbonden Kors for Ovnmundingen. Brodene var 
temmelig flade og runde i Omfang, hvorfor ikke 
alle „Rundtenommerne“ blev af samme Størrelse, 
og de var Indler ikke al Tid lige gode. For Brødet 
nærede de gamle stor Ærbødighed, som en Guds 
Gave, og der fortælles om en Husmoder, at hun, 
naar et Stykke Brod faldt paa Gulvet, tog det op, 
torrede Sandet varlig af og kyssede Brødet.

Brænde vinen spillede en Rolle i Hosten, ikke 
saa meget i det daglige Liv, og addre Arbejdere 
udførte med Glæde et Extraarbejde for Husmoderen, 
hvis hun lovede dem en Snaps. Og dog var Pro
duktet næppe godt. Brændevinsnæring menes at 
være opstaaet her i Landet i det 16de Aarhundrede. 
Allerede i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede 
blev den Genstand for Beskatning og blev forbudt 
paa Landet, fordi det var vanskeligt at kontrollere 
Mængden af Produktet. Dog dreves den som Hus-
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flid, og man regner, at der omkring Aar 1800 var 
2500 Bramderier her i Landet. Da man i 1840’er ne 
gennem en liaardnakket Kamp sogte at faa Bugt 
med Smugbrænderierne, afleveredes der ea. 1400 
Brændevinstøjer.

Ölbryggeriet er drevet gennem lange Tider her 
i Landet som Hjemmearbejde. Folk lavede selv 
Malt, tørrede den paa „Køller“, tog llumle af deres 
egne Haver og malede Malt paa Haandkværne. 
Til Brug ved Fester bryggedes „Godtøl“, og til 
Høst „Gammeltöl“. Nu er Køllerne nedrevne, Hum
len forsvunden af Haverne og Oliet købes fra 
Bryggerierne. Dog er der endnu enkelte Steder, 
hvor der brygges 01, men Maltet øg Humlen købes.

Kaffe er en dejlig Drik! men ingen gammel 
Forbrugsartikel her. Da den fremkom, mødte den 
Modstand, og der fortadles, at Grev Holstein Hol
steinborg udsatte Præmier for Husmodre, der 
meldte sig som Modstandere af denne Drik. Jeg 
kan nu ikke forstaa, hvorledes den Sag blev ordnet, 
men der sagdes: En Kom* i Nyvang ved Vomme- 
løse meldte sig og ved Lejlighed aflagde Greven 
hende et Besøg, gav hende en Pose med Bonner 
og bad hende lave Kaffe. Efter en god Stunds 
Forløb kom hun ind i Stuen og meldte, at hun ikke 
kunde faa Bønnerne møre, og det viste sig, at hun 
havde villet koge Grød af dem. Hun maa vel have 
faaet Præmien, men Folks Smil, naar de i mine 
Børneaar fortalte denne Historie, sagde tydelig nok, 
at Kvindelist er uden Ende.

Kaffen var dyr, Cikorien ligeledes, og saa 
bødede man lidt paa Prisen ved Tilsætning af Rug 
og Ærter, og det forstaar sig, at disse Hjælpemidler 
kunde gøre lige saa megen Lykke den Gang, som



Eiivslecuuujle. 47

don blide Maltkaffe nu til Dags. Men sandt er det, 
hvad en gammel Kone i Egeslev sagde for en Snes 
Aar siden: „Javakaffe er dog Javakaffe!“

For Julen! Grisene skreg, G<i»ssene og .En
derne snakked«» med, Ovnen var hed, der skulde 
bages Sigte- og Hvedekager - ikke Rugbrod, for 
det kom ikke paa Bordet i Julen kort sagt, 
vaddig Travlhed. Et stort Ansvar laa paa Molleren, 
der skulde skaffe Mel; det gjaldt om at faa Vind i 
Sejlene, men Vinden var han ikke Herre over. 
Det vidste Husmodrene, og derfor holdt de skarp 
Kontrol med Mollen: men omsider blev da alle for
synede med, hvad der horte til Bagningen, og en 
stor Sten blev flyttet fra mange Hja»rter. Sul til 
Sylte og Polse til Pigerne, der skulde have sort 
Blodpølse paa fastende Hjærte Nytaarsmorgen, le
verede Grisen. Gæssene blev stukne i Nakken, 
saa Blodet randt; de mistede Fjer og Dun og bleve 
lagte hen for at vis«» sig som stegte Gæs Juleaften. 
Luftroret blev trukket ud af den lange Hals; det 
nederste Stykke, „Skrælen“, fik Børnene til at op
føre Musik med og de øvrig«» Ring«» i Roret delte, 
saa «1er kunde dannes store King«» til Brug, naar 
der skulde vindes Nøglegarn. — Rokken blev sat 
til Side, Kvalmen maatte ikke male, og Slibestenen 
ikke gaa rundt, efter at Skærekniven havde faaet 
en grundig Omgang — alt, hvad «1er gik „aved om4*', 
maatte staa stille i Julens 12 Helligdage. Der blev 
forarbejdet „Praase“ til „at lyse med“ under det 
travle Arbejde, og selv om de ikke lyste meget — 
(l«»raf Udtrykket: „sikken en Praas“ — var de dog 
gode nok til at gaa med i Ilaanden. Endvidere 
„Dyppelys“ og „Stobelys“, der var sværere og 
kunde anbringes i Lysestager og i spiralformet
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Staaltraad paa Væggen i Øverstestuen, naar der 
blev leget, inen man maatte endelig ikke slukke 
Lysene, naar de skulde snydes — med Fingrene, 
thi det varslede om Død. Æbleskiver brugtes der 
mange af; de blev budt til enhver Gæst, der kom, 
thi ingen maatte „bære Julen paa Doren“. I Gaar
den huserede Mandfolkene, der blandt andet skar 
Hakkelse til Brug i Juletiden og sørgede for, at alt 
kom paa sin Plads. Juleaftens Eftermiddag fik Hus
dyrene et særlig godt Foder, og flere Steuler fik 
Spurvene et Kornneg. Lænkehunden fik noget af 
alt fra Køkkenet, men jeg tror ikke, det er sandt, 
hvad en Avis har meddelt, at de ogsaa fik Brænde
vin. Levegæssene fik Æde af et Sold. for at de 
kunde se, at de ikke blev snydt med Afharpning. 
Naar Mandfolkene havde tegnet Kors med Kridt 
paa alle Døre og Porte og lagt skarrende Redskaber 
med Staal i under alle Dore, samt Som i Brønden, 
hvorved de sikrede sig mod Trolde, tog Kirkeklok
ken paa at ringe og kime, og saa var Julen i Hus 
og alle samledes om Nadveren. Først var der 
(hekket koldt Bord, hvor der blandt mange gode 
Sager fandtes røget Gaasebryst, og det øvrige af 
Gaasekroppen i kogt, saltet Tilstand, og naar man 
med dette havde lagt en god Bund, kom Risen
grøden, Stegen og Ælbleskiverne. Ingen behøvede 
at gaa sulten i Seng den Aften, ikke engang Nissen, 
der fik sin Grød, men mer(i „gedulgt“. Dog har 
man ogsaa Exempel paa, at han kunde vivre virk
som til Stede. „Maren Per Hans“ stod en Juleaften 
og rørte i Risengrøden. Hun kom til at stamke 
(irod paa Haanden og udbrod: „Av, for Fanden!“ 
„Hvad“, sa’ Nissen, der sad paa Ilanebjadken over 
Køkkenet, „kalder Du paa Djævlen Juleaften?“
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„Jeg tænkte idde paa det, lille Xis“, sa* Maren, „for 
dot gjorde saa voldsomt ondt“.

„Var der da Hul i Loftet?“ blev der siden 
spurgt, da hun fortal to det. ,.Nej, der var idde 
noet Loft“.

Naar Husbonden havde tændt sin Merskums
pibe og faaet en god Plads ved Bilæggerovnen, 
lagde der sig en behagelig Stemning over Forsam
lingen. Børnene begyndte at spille „Sorteper“ og 
„Skidtmads“ ved det lange Egetnesbord, og naar 
Husmanden havde faaet et Glas Punsch, bød han 
Godnat og Tak for alt godt, ogsaa for det, der var 
sendt forud til Familien, og fjernede sig med et 
„Glædelig Jul“, ofte i Følge med Karlen, der vilde 
ryge en Pibe Nr. 1 i sin Arbejdskammerats Hjem. 
Han kom dog snart tilbage, og naar han havde 
„fodret Hestene til Sengs“, gik alle til Ro.

1. Juledag gik de addre til Kirke, meste Dag 
de unge, og saa begyndte* Julelegene. De var noget 
grovkornede, og der var kun een, der lader sig 
fortælle; den om Julebukken, der har va>ret kendt 
bande i Egeslev og Gimlinge. En Mand har fortalt: 
Da jeg var Knøs, gik jeg en Aften i Julen ud til 
en Udflyttergaard for at besøge Sønnen. Ved 
Sengetid bød jeg Godnat og Sønnen tændte en 
Lygte for at lyse mig ud ad Porten. Idet jeg aab- 
nede denne, stod der et forfærdeligt Utyske udenfor, 
og jeg blev saa forskrækket, at jeg troede, jeg 
skulde dø. Det var et Hestehoved med Oren, Øjne 
og Mund paa en meget tyk Krop og med en lang 
Hale. Det var Karlen, der vilde kyse mig, og jeg 
skal love for, det lykkedes.

En ældre Kone har fortalt, at da hun var en 
lille Pige, kom en Julebuk i Døren fra Forstuen til

4
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Dagligstuen og bevægede Hovedet fra en Side til 
anden. Tilsidst drejede den Hovedet opad og snu
sede til Tintallerkenerne, der stod i „Rækken“ over 
Doren, og alle, der saa den, skreg af Forfærdelse. 
„Ja, hvor vi dog skreg!“

En Julebuk bestod af en temmelig lang Stang, 
der var ombundet med Halm i den (me Ende, saa- 
ledes, at Halmen naaede et godt Stykke lamgere 
frem end Stangen. Ved at bøje Halmen lidt i en 
anden Retning end Stangems og omgive dem med 
et Kbede, fik man Hovedet dannet, og paa Klædet 
blev der malet Ojne og Mund; et Par Duske fore
stillede Orer. En Karl satte sig op at ride» paa 
Stangen, der ogsaa var forsynet med Klæde om 
Halmen, og naar ban saa blev skjult under et Deek- 
ken, var Uhyret færdigt og kunde nok vække For
færdelse ved ganske langsomt at rokke ind i Stuen 
eller pludselig stille sig i Vejen for Folk.

De 12 Juledage blev nøje tagne i Agt. Som 
Vejret var i Lobet af Dagene, saadan blev det i 
hver af Aarets Maaneder. Det var „Julemærkerne“, 
og de blev ofte omtalte hen paa Aaret, naar de 
passede; passede de ikke, varderingen, som nævnte 
det, og derfor kunde man stole paa dem.

I en Almanak for Aaret 1792 er Julennvrkerne 
anførte ved Slutningen af hver Uge saaledes:

1.—7. Januarius: Ostlige og nordlige vedholdende
S. 14. „ Vinde, medbringer stærk Kulde

15.- 21. „ og Frost, hvorefter følger
22.—28. „ tykkere Wejerligt med Snee.
29.-4. Februarius: Klar Luft med Soelskin, hvorved
5.—11. „ tillige fornemmes Frost med

12.—18. „ nordlig Wind, Winden dreyer sig
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19.— 25. Februarius: til Westre Kanten, hvorpaa 
følger Toe.

26.-3. Martius: Endnu temmelig Kulde med 
4.—10. „ Idart Weyerligt og østlige Winde,

11.—17. „ hvorpaa Foraaret melder sig med
18.—24. „ mildere Luft og Wind fra Westre

Kanten osv.
Der er det mærkelige ved denne Vejr-Forud

sigelse, at den var trykt for Julen kom med sine 
Mærker.

Nytaarsaften fejredes som Juleaften med over
flødig Mad og Drikke. Naar de tog den første 
Skefuld Grød, gjaldt det om at faa det mest mulige 
paa Skeen, for det betød, at der forholdsvis blev 
rigeligt med Mad i det kommende Aar med „Helsen 
og Sundhed“. Efter Maaltidet begyndte Nytaars- 
lojeîne med Skydning paa Gaden og Potter paa 
Dørene.

Nytaarsmorgen var der gerne Travlhed med at 
ordne, hvad de unge havde bragt i Urede om Af
tenen. Til Pigerne, der skulde begynde Åaret med 
at spise forældet sort Pølse i Sengen, kan Morgen
stunden have været besværlig nok, men maaske 
knyttede der sig Forhaabninger til — hvad man ikke 
nu ved Rede paa. Om Nytaarslojer fortalte en Mand 
for mange Aar siden, at han en Morgen fandt en 
af sine svære Arbejdsvogne ridende oppe paa Hus- 
rygningen. Karlene havde skilt den ad Stykke for 
Stykke og ved Hjælp af en Stige sat Vognen fuld
stændig sammen paa Huset. Den maatte atter skilles 
ad, før den kunde komme ned, og hans Glæde over 
Ungdommens Kunststykke vidnede om, at han selv 
har været med til lignende Bedrifter i sin Ungdom.

4*
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En gammel Husmand mødte gerne tidlig Nyt- 
aarsinorgen i sin Husbonds Gaard, bredte Neg ud 
paa Logulvet og tærskede dem. Det skulde betyde 
godt med Arbejde i Gaarden Aaret ud.

Vinteren gik med Tærskning og Salg af Sæd 
til Kobmamdene, der selv bestemte Prisen; med 
Kartning og Spind, og saa kom Fastelavn. De unge 
Karle red om i Byen i stort Folge fra Gaard til 
(jaard med Konge, Dronning, Prins og Prinsesse i 
Spidsen af Optoget; alle Mand pyntede paa Hattene 
med Pigernes Silkebaand. Det var sikkert en meget 
gammel Skik og har nok været en Efterligning fra 
den lid , da Konger og Dronninger drog om med 
stort Folge og med Narren i Spidsen. For en Nar 
manglede heller ikke her. Undertiden skod de 
lheven — en Mand indsvøbt i en Kalvehud — men 
den Leg var brandfarlig og faldt snart bort. Eller 
de slog Katten af Tønden. Der var dog ingen Kat 
i Tønden i vore Oldeforældres Tid, men Aske, der 
faldt over den Karl, som slog Tønden itu.

Søndag før Fastelavn pyntede Mødrene Ris med 
forskelligt farvede Papirblomster, og Børnene mod
tog dem med en vis Højtidelighed. Det var deres 
faste Bestemmelse at vaagne tidlig næste Morgen, 
og naar Pigen kom og hviskede: „Skynd jer før 
Mo'r og Fa’r staar op“, saa var de der, og* For
aldrene fik Ris og Børnene Boller.

Den 22de Februar har vi „Per Staals Dag“ 
(Peders Stol) og paa den Dag kastes den varme 
Sten i Vandet, saa Isen begynder at to paa Under
siden, selv om det fryser stærkt foroven. Fastelavn 
skal vel saa være en Glædesfest, fordi Vinterens 
Magt er brudt, eller en Fest, hvor der gives Plads 
for al mulig Galskab for Fastetiden begynder.
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Ganske vist er Vinteren ude, naar lost er Kyndel
misse Knude (den 2. Februar), men den kan dog 
slaa ret stærke Slag indtil Fastelavn og somme 
Tider lidt sil.

Ved Paaske var der ikke megen Travlhed i 
Forhold til Julens. Skærtorsdag skulde der stilles 
Suppe med 7 Slags Kaal paa Middagsbordet, ellers 
undgik man ikke at faa Gigt.

Overtroen var stor i de Dage. Selv i Kirkerne 
mente man Hexene kom, men usynligt for Menig
heden. Hvis en Dreng gik i Kirke Skærtorsdag 
med det første nylagte Honnekeæg i Lommen, kunde 
han se Hexene komme ridende ind i Kirken, somme 
forlængs, andre baglængs; men han skulde* være i 
Folge med en Mand, der kunde forhindre Hexene i 
at slaa Ægget itu; thi skete det, knækkede de 
Drengens Laarben. Hvad han saa, snakkede han 
højt om, saa Hexene var i Fare for at blive robede.


