
D E  G A M L E S  F O R S Ø R G E L S E  
I FORRIGE AARHUNDREDE. 

AFTÆGTSFORHOLDETS ORDNING I LANDBOHJEMMENE. 

Af

Johs. T. Christensen.

I.
Det er en ganske egen Sag 
at eje Fædres Bolig, 
thi Slægtens Aander Nat og Dag 
omsvæve den saa trolig.

(V. S im o n s e n .)

(SS^Kædres Bolig og Fædres Jord er i Aarhundreder 
gaaet fra Slægt til Slægt. Qaar vi tilbage til 
Fæstebondens Tid i det 18. Aarhundrede, da

Jorden var i Fællesdrift, og de lave, lerklinede Bønder- 
gaarde og Huse laa tæt sammenbyggede i Lands
byen langs den hyppigt brolagte Landsbygade eller 
rundt om Kirken, var vel hverken Bolig eller Jord 
arvelig efter Loven, men Slægt efter Slægt har dog 
levet i de samme Hjem, idet det ofte var en praktisk 
Ordning, at Fader afleverede Gaarden til Søn eller Dat
ter, som saa tog Forældrene paa Aftægt, og da Bonde
jorden i det 19. Aarhundrede i stort Omfang blev 
Selveje, fortsattes dette Forhold, som muliggjorde, at 
Børnene uden at blive spændt alt for haardt for 
økonomisk kunde tage Fædrenehjemmet i Besiddelse 
og samtidig sikre deres Forældre livsvarig Kost, Husly, 
Varme, Pleje og hæderlig Begravelse.
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I Landets forskellige Egne har dette Aftægtsforhold 
været ordnet noget forskelligt, men Grundprincippet 
er overalt det at undgaa, at de Unge skulde ud
rede Kontanter. Kunde unge og gamle leve i Fællig, 
drejede det sig jo kun om Naturalforplejning, og den 
var i tidligere Tider, da Bønderne levede tarveligt, 
om end solidt og væsentlig af egne Produkter, ikke saa 
trykkende. Inden de moderne Landbrugsmaskiner — 
og ganske særlig Tærskemaskinen — endnu havde faaet 
Indpas, var Folkeholdet paa Bøndergaardene betydeligt 
større end i vore Dage, og Kosten til de gamle var kun 
en lille Del af det daglige Husholdningsforbrug.

Naar man har en stille Time i sit Hjem, der er 
gaaet i Arv fra Slægt til Slægt, hænder det, at 
Minderne om Fortiden bliver saa levende, at man 
ser de gamle træde ind i Stuen. Ja, selve Stuen 
skifter Præg. Bænken staar bag Bordet under de 
smaa Vinduer til Gaarden. I Lænestolen mellem 
Sengeforhænget og den gamle lave Bilæggerovn sidder 
Farfar. Han er i tykke Vadmelsbenklæder, som er 
gledet lidt op og viser de hvide, uldne Hoser. Den 
stribede Hvergarnsvest slutter tæt i Halsen, saa Trøjen 
er overflødig, naar man er inde. Et Par solide, stribede 
Uldtrøjeærmer af godt, hjemmelavet Stof viser, at der 
ogsaa er noget indenfor Vesten. De gamle skarpe 
Træk, randet af Hagens og Kindernes Skægkrans, og 
den rundede Ryg taler om Livets Arbejde, Møje og 
Sorger, men i Børnebørnene, som tumler i Stuen, 
lever hans egen Barndom. Og saa begynder han at 
fortælle.

Mærkeligt lyder det for den unge Slægt at høre, 
om da Farfar var Dreng og vogtede Gæs og Køer
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om end ikke paa de samme Agre, hvor Børnene har 
levet og Børnebørnene lever deres Barndom.

Morsom er han, den gamle Farfar. Han kan lege 
med Børnene. Paa sine Ture gennem en nærliggende 
Skov til Faster, der bor i en lille Gaard paa den 
anden Side, skærer han sig hver Gang en god Hassel
kæp, og disse Kæppe gemmer han bag det gamle 
Bornholmerur inde i sin egen Stue.

Naar Børnebørnene besøger ham herinde, faar de 
Lov at lege med de blanke Kæppe, og saa er der 
Løjer og Støj i Aftægtsstuen. Farfar sidder ved 
Bordenden med Albuerne hvilende paa Bordpladen 
og Hænderne om Pibehovedet og ser til. Det hænder, 
at Moder kigger ind ad Døren for at tysse paa 
Børnene, at ikke de skal gøre det for broget for 
gamle Farfar, men gennem Tobaksrøgen fra det stærke 
Nr. 1-Tobak, der fylder den lille Stue med en krads 
Taage, lyder Farfars Røst:

„Lad du dem dog bare lege. Jeg skal nok jage 
dem yd, naar jeg ikke vil have dem herinde mere“ .

Alle Ordene lyder i det gamle sydvestsjællandske 
Bondedialekt. Alene det lille Ord „yd“ i Stedet for det 
mere korrekte „ud“ lægger sin egen Stemning over 
Mindet og fører os tilbage i Tiden, thi allerede i vor 
Barndom for en fyrretyve Aar siden var det sjældent 
at høre de tidligere saa almindelige Udtryk yd, nør 
(ned) og adskillige andre, deriblandt den hyppigt 
forekommende Vending „Det er voller“ (Det er fordi).

Udenfor kører vi Hest med Farfar, og han kan, 
saa gammel han er, endnu galoppere som en Plag 
og løbe løbsk med Køretøjet. Der er mangfoldige 
Løjer i saadan en gammel Mand, naar han er rask, 
og det er han for det meste. Gigten kan jo ganske



72 Johs. T. Christensen:

vist gnave en Gang imellem, og Benene er noget 
stive. Livet har jo taget paa ham. Men selve Livs
kraften er endnu i Behold. Det har et Liv i Nøjsomhed 
og Arbejde bidraget til.

I Brændehuset staar tørt Bøgebrænde stablet op i 
svære Favnestykker. Det maa ingen anden arbejde 
i. Farfar har forbeholdt sig dette Arbejde. Det giver 
saadan en god Varme i Kroppen at save Brænde.

I Marken udretter han ikke meget, og han synes 
ogsaa af og til, at et og andet gaar forkert. Det er 
ikke saa let for gamle at følge med det ny, som de 
møder med en vis Mistænksomhed, og naar han 
synes, at nu er det da rent galt, som de unge bærer 
sigad, gaar han ind i Køkkenet og klager til Sønnekonen:

„Nej, se tosset han dog bære.r sig ad nu. Han 
mejer jo Rugen kaalgrøn“ .

Men Mor tager ham mildt og venligt, og saa gaar 
den gamle igen med Stok i Haanden og Pibe i 
Munden, smaasnakkende med sig selv, ti, Børnene 
igen er om ham og lokker ham til at lege og 
fortælle.

Vi sætter os under det gamle Pæretræ, det, som 
var stort allerede i 1835, da Farfar kom til Gaarden. 
Han knapper den kortlivede, langskødede Frakke om 
sig og siger, det er koldt, men det kan vi ikke mærke. 
Vi leger og jubler i Pæretræets Skygge.

Naar man nu som halvgammel Mand færdes under 
det samme knudrede Frugttræ, gennemlever man i 
Tankerne de mange glade Stunder, de store, bløde 
Sommerpærer har givet Børnene i de tre Slægtled. 
Det staar fremdeles i Foraarets Blomsterpragt og 
Høstens rødmende Fylde, og fortæller om henfarne 
Slægter. Meget har det set og oplevet.
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Og gaa ud paa Marken. Du kan ikke sætte din 
Fod paa en eneste Plet Jord, som ikke dine Forfædre 
har betraadt i Arbejdet for at fremskaffe det daglige 
Brød eller paa Markvandring for at nyde Synet af 
Arbejdets Frugter. De gamle, nu hensygnende Vold
gærder har tit tjent som Spadseresti for glade Arbejds- 
mennesker, som, medens Solen dalede over gyldne 
Aks eller gik ned bag Traver, nød Aftenfreden med 
Tak i Hjertet, for hvad der groede frem efter deres 
Arbejde.

Det er sandt, hvad Digteren siger, at Slægtens 
Aander omsvæve Stedet troligt. Vi føler det som et 
Mindevæld, der undertiden faar en til at glemme 
Nutiden, medens man læser i henfarne Tiders brogede 
Billedbog. Ved en eller anden Forbedring af Drift 
eller Bygningen eller ved større Familiebegivenheder 
udbryder man: Hvad vilde Far eller Mor, hvad vilde 
Farfar eller Farmor sige hertil.

Ja, Slægtens Aander er her, baade fordi de er
knyttet hertil, og fordi der gennem Mindernes rige
Verden kaldes paa dem.

* *
*

Som selve Aftægtsordningen var groet frem af 
praktiske Hensyn, saaledes udformedes den først og 
fremmest med Henblik paa de gamles Forsørgelse 
og Pleje. Det ses bedst af nogle Eksempler.

I Gimlinge levede i Begyndelsen af det 19. Aar- 
hundrede en Gaardejer, der hed Jens Madsen. Han 
havde en af Byens bedste Selvejergaarde, som endnu 
bebos af Sønnesønnen Niels Andersen. Da Jens Madsen



14 Johs. T. Christensen;

i 1849 overdrog Qaarden til sin Søn Anders Jensen, 
affattedes en Kontrakt, der giver Aftægtsnyderne Ret 
til, saa længe de føle sig tilfredse dermed, at leve 
og bo sammen med Sønnen og hans Familie og dér 
at erholde Kost, Logis, Klæder, Renlighed og Pleje 
lige saa godt som den øvrige Familie.

Kontraktens første Bestemmelse var dog i dette 
Tilfælde af foreløbig Art, idet dens næste Punkt gaar 
ud paa, at naar Jens Madsen „i tilstundende Efteraar“ 
flytter ud af Qaarden, opfører han selv en bekvem 
Aftægtsbolig paa det Sted ved Qaarden, hvorom Fader 
og Søn bliver enige, og hertil skal Sønnen eller efter
kommende Ejere i Jens Madsens og Hustrus Levetid 
levere:

Til Hjælp ved Boligens Opførelse 200 Rigsbank
daler en Gang for alle. Aftægtsboligen vedlige
holdes af Sønnen, men er efter Jens Madsens og 
Hustrus Død hjemfalden til Qaarden.

1 Aftægtsboligen leveres aarlig:
4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 2 Tdr. Malt, 6 Pd. Humle, 
1 Fedesvin af 8 Lispunds1) Vægt i Siderne, leveret 
med Hoved, Ryg, Ben og Fedt, 4 levende Gæs, 
som „vi selv“ udtage af Flokken, naar de er fede, 
1 Lisp. Svinefedt og 1 Lisp. Smør. Smørret leveres 
med 4 Pd. i Maj, 4 Pd. i Juli og den anden Halv
del i Oktober Maaned. Svinefedtet leveres i Vinter
tiden. 1 Lisp. Sødmælksost i Oktober, 1 Lisp. 
Bedekød, 1 Lisp, afsmeltet Talg, 1 Skæppe Koge
ærter, 2 Tdr. Kartofler, 8 Snese Æg (2 Snese hvert 
Fjerdingaar) l l/2 Lisp, renskættet Hør.

Endvidere erholde vi 1 Ko og 2 Faar fodret

9  1 Lispund =  16 Pd.
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og græsset paa Gaarden iblandt Gaardens egne 
Kreaturer, dér, hvor disse staar bedst til Foder og 
Græs, og naar en Ko er udmalket, leverer Gaardens 
Ejer os en anden i dens Sted.

Ligeledes holder Gaardens Ejer en Tjenestepige 
til vor Opvartning, naar det behøves, og naar vi 
forlange det, og til at malke vor Ko. Denne Pige 
maa ikke fæstes uden efter Overlæg med os.

Endvidere leveres: 1 Favn forsvarlig kløvet 
Bøgefavnebrænde og et Læs Bøgefavnebrænde samt 
12 forsvarlige Læs Tørv. Ejeren skal save, hugge 
og indsætte i Hus det leverede Brænde inden Mikkels
dag, Tørven inden St. Hansdag.

I Penge betales 40 Rigsdaler, der erlægges med 
Halvdelen til de sædvanlige Betalingsterminer.

Til Have afstaas 1 Skæppe Land forsvarlig 
hegnet af Ejeren.

Denne er ogsaa pligtig til i Sygdomstilfælde 
at skaffe fri Læge og Medicin.

1 de enkelte Tilfælde, hvor vi forlange det, skal 
Ejeren levere forsvarlig Befordring for os til Køb
staden eller i Egnen uden Betaling. Dog maa 
saadanne Befordringer af os ikke forlanges i Vaar- 
sæds- eller Høsttiden.

Aftægtsfolkene har Ret til at medtage til Aftægts
boligen, hvad de ønsker. Til Gengæld skal det 
tilbage til Gaarden ved deres dødelige Afgang. 
Ligeledes tilfalder Aftægtshuset Gaardens Ejer „mod 
at han bekoster vor agtværdige Begravelse“ .

Kontante Efterladenskaber deles mellem samtlige 
Arvinger.

For Aftægtsydelserne gives Panteret og Sikker
hed i Gaarden.
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Ved Beregningen af Stempelafgiften sættes de an
førte Effekter til følgende Værdi:

4 Td. R u g .............................
4 — Byg ......................
2 — M a lt.............................
1 Fedesvin.............................
6 Pd. Hum le..........................
4 Fedegæs..............................
1 Lisp. Smør..........................
1 — Svinefedt..................
1 — O s t ............................
1 — Bedekød....................
1 — T a lg .........................
Kogeærter, Kartofler og Æg
P/2 Lisp. H ø r.......................
Kos og Faars Græsning. . . .  
Opvartning af Tjenestepige . 
1 Favn og 1 Læs Bøgebrænde
12 Læs T ø rv ..................
Pengeydelse............................
Øvrige Præstationer..............

12
12
7

16
2
6
3
2
2
2
2
4
5

16
40
10
12
40
20

Rigsd 76 Sk. 
12 „

32 .

214 Rigsd. 24 Sk.

Opførelsen af særskilt Aftægtsbolig var paa disse 
Egne ret sjælden, men som Forholdene kom til at 
ligge, gjorde Boligen særdeles god Nytte, idet Anders 
Jensens Moder levede og blev 96 Aar gammel, saa 
at baade Moder og Søn i en Del Aar nød Aftægt 
fra Gaarden.

Anders Jensen var en af de sidste her paa Egnen, 
som vedblev med det fra Fædrene nedarvede Korn
salg i Stedet for at omsætte Høsten i Fremstilling af 
dyriske Produkter. Jeg mindes ham bedst som siddende
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paa en solid, stiv Vogn, lugtende langt bort af Tjære, 
og forspændt to store, fede Heste. Naar vi gik i 
Skole i Qimlinge, mødte vi den høje Mand i den 
blaa Vadmelsfrakke med de i ældre Tider brugte 
snævre Ærmer med Opslag og de lange Frakkeskøder. 
Han kørte som Regel to Gange om Ugen til Slagelse 
med Korn.

Dette Billede af den stive Vogn, læsset med Korn
sække, og den gammeldags klædte Bonde oven paa 
Sækkene var sjældent i 80-erne. Foruden Anders 
Jensen var der vist nok kun en Mand til, nemlig 
Gdr. Lars Pedersen, Gimlinge, som da solgte Korn 
i større Stil, men det var et dagligdags Billede i lidt 
ældre Tid, ja, saa almindeligt, at hvis en Landmand 
skulde til Slagelse for at gøre Indkøb, vilde han helst 
have om aldrig mere end en Tønde Sæd i Vognen, 
saa at han kunde undgaa at slippe af med Kontanter.

Da Anders Jensen trak sig tilbage, affattede han 
Afætgtskontrakt med sin Søn Niels Andersen, som 
sammen med Gaarden overtog to Hold Aftægtsfolk, 
idet hans gamle Bedstemoder fremdeles levede i Af
tægtsboligen. Hun var aandsfrisk omtrent til det 
sidste og kunde fortælle om længst henrundne Tider, 
saaledes at man ved Samtale med hende kunde naa 
helt tilbage til Ejendomsfællesskabets, de gamle Træ
ploves og Hoveriets Dage.

Kontrakten mellem Anders Jensen og Niels Andersen 
er fra 1889 og giver Anders Jensen Ret til eget 
Værelse i Gaardens Stuehus med fuld Kost og For
plejning. Endvidere leveres’ ham 6 Læs Tørv og 1 
Favn tørt Bøgebrænde, fri Læge og Medicin.

Anders Jensen betinger sig Ret til at holde en 
Tjenestepige, som han selv lønner, hvorimod Sønnen
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skal give hende Kost og Husly. Han køber selv en 
Vogn men Sønnen skal levere Hest og sørge for 
For- og Fraspænding naar Anders Jensen ønsker at 
køre.

I Stedet for øvrige Naturalydelser betinger Anders 
Jensen sig 650 Kroner aarlig, og hvis han ønsker at 
fraflytte og bo andet Steds, forhøjes Summen med 
150 Kr.

Derimod skal Gaardens Ejer intet yde til Anders 
Jensens hæderlige Begravelse, hvilket maa forstaas 
saaledes, at Aftægtsnyderen har regnet med, at han 
ved sin Død vilde efterlade sig tiistækkelige Midler 
hertil. Men hvis han er fraflyttet Gaarden og dør 
paa en anden Bopæl, skal Gaardens Ejer dog yde 
200 Kr. hertil.

Begge disse Kontrakter giver Billedet af et efter 
de Tider særdeles velhavende Hjem, hvor man ved 
Aftægtsordningen ikke af Nødvendighed var henvist 
til kun at regne med Naturalier, men ogsaa kunde 
dvæle i den Tryghed det giver at have noget paa 
Kistebunden.

I Tidsrummet mellem de to her nævnte udstedtes 
en Aftægtskontrakt til Gdjr. Jørgen Hansens Enke, 
Vollerup, hvis Ejendom, der var af lignende Størrelse 
som Niels Andersens, samtidig med Kontraktens Ud
stedelse i 1858 deltes mellem to af hendes Sønner 
Chresten Jørgensen og Morten Jørgensen. Chr. Jør
gensen, som overtog det i Byen beliggende gamle 
Hjem og Hovedparcellen, skulde efter Kontrakten 
aarlig udrede 8 Læs Tørv og 10 Rigsdaler og bi
drage til Omkostningerne ved hans Moders Begra
velse med 20 Rigsdaler.

I Morten Jørgensens Gaard, som byggedes paa
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Gaardloddens bagerste Marker, de saakaldte Kirke
bjergagre, og som nu ejes af Sønnen Gdjr. Chr. 
Kirkebjerg, skulde indrettes Aftægtsbolig, og Resten 
af Aftægtsydelsen, som paahviler denne Gaard, fast
sættes saaledes:

Lejlighedens Istandsættelse, Vedligeholdelse, Ind
retning og Forsikring paahviler Gaardens Ejer.

4 Td. Rug, 4 Td. Byg (leveret med */4 hvert 
Kvartal), 2 Td. Malt, leveret Mortensdag, 4 Pd. 
Humle ved Mortensdag, 1 Fedegalt à 6 Lisp. Flæsk 
i Siderne med tilhørende Hoved, Ryg, Ben og Fedt, 
1 3 Aar gi. fed Bede med Ulden, 4 levende Fede- 
gæs med Fjerene, 2 Snese Æg hvert Fjerdingaar, 
1 Favn frisk tørt Bøgebrænde inden Udgangen af 
November, 12 Pd. Hør, 8 Pd. Blaar, 20 Rigsdaler 
(betalt med Halvdelen Maj og November), 2 Pd. 
Smør hver Uge, 1 Lispund god Ost (leveret med 
Halvdelen ved Skt. Hans og den anden Halvdel 
Mortensdag, eller om ønskes betalt med 12 Skil
ling pr. Pd. til de nævnte Tider), 2 Kd. nymalket 
Mælk daglig fra Maj til November, 1 Kande dag
lig fra November til Maj. Hvis Aftægtsnyderen 
ikke skulde finde sig tilfreds med Mælken, kan hun 
fordre den betalt halvaarsvis med 6 Skilling pr. 
Kande. 1 Faar med Ret til at faa det græsset 
blandt Ejerens Faarekreaturer.

Ejeren er pligtig til, om det forlanges, at koste 
og lønne en Pige til hendes Opvartning og i Syg
domstilfælde betale Læge og Medicin. Han er 
endvidere pligtig til paa Forlangende at køre til 
Mølle for hende og bage hendes Brød.
I Kontrakten er yderligere bestemt, at Aftægts

ydelsen skal leveres hvorsomhelst, Aftægtsnyderen
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maatte ønske det indenfor en Mils Omkreds, ligesom 
hendes Aftægtslejlighed altid skal være i tilbørlig 
Stand, saa hun kan flytte tilbage, naar hun ønsker 
det. Ved Bortrejse bortfalder den daglige Levering 
af Mælk og ombyttes med en halvaarlig Ydelse af 
6 Skilling pr. Kande.

Endelig har Enken betinget sig hæderlig Begra
velse efter Egnens Skik og Brug, hvortil Ejeren af 
Hovedparcellen skal bidrage med 20 Rigsdaler.

Paa de smaa Qaarde var det endnu mere sjæl
dent end paa de større at opføre en særskilt Bygning 
til Aftægtsbolig, men de fastsatte Ydelser var af lig
nende Art. Ret konstant for alle Ejendomme er 
Brændselsydelsen, der som Regel bestaar i 4—8 Læs 
Tørv og 1 Favn tørt Bøgebrænde, ligesom det gaar 
igen i næsten alle Kontrakter, at unge og gamle 
helst skulde leve i Fællig, og Kontrakterne var saa- 
ledes affattet, at de, hvis Parterne kunde enes, aldrig 
traadte fuldt i Kraft. De gamle kunde, hvis Forhol
det til Børnene kunde vedblive at være godt, nyde 
Familielivet sammen med Børn og Børnebørn, og de 
unge var interesseret i at vedligeholde et saadant 
godt Forhold, da det tillige var langt det billigste. 
Man havde fra begge Sider god Forstaaelse af, at 
den Situation aldrig maatte opstaa, da de gamle skulde 
med nogen Ret — eller blot Skin af Ret — sige, at 
de havde givet alt fra sig og nu var henviste til den 
unge Slægts Barmhjertighed.

Som Eksempel fra en mindre Gaard kan nævnes 
en Aftægtskontrakt fra 1866 mellem min Farfar Chr. 
Jensen og min Fader Lars Christensen, Vollerup.

Dens Bestemmelser er:
Aftægtsfolkene er berettigede til at bo i Fællig 

med Familien,
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berettiget til med 3 Maaneders Varsel at faa ind
rettet to Fag til Stue og Køkken og 2 Fag i Ud
hus til Brændehus (Boligen vedligeholdt og forsik
ret af Ejeren) samt til Halvdelen af den ved Ste
det værende Have.

Nedennævnte Naturalydelser leveret i Boligen:
Aarlig:
4 Td. Rug, 2*/2 Td. Byg, x/2 Td. Malt, 7 Lisp. 

Flæsk, 1 Lisp. Svinefedt, P/2 Bisp. Faarekød, 2 
Lisp. Smør, 1 Lisp. Ost, 2 Td. Kartofler, 4 Pd. 
hvid Faareuld, 1 Lisp. Hør og Blaar, 4 Læs Tørv, 
20 Rigsdaler.

Daglig:
1 Kande nymalket Mælk i Tiden fra 1. Maj til 

1. November, 1 Pot daglig den øvrige Tid af Aaret.
Endvidere: Fri Vask, Pleje, Lægehjælp, Medi

cin og Ret til Brug af Stedets Køretøj med paa- 
lidelig Kusk.

Ejeren skal paa Anfordring besørge deres Brød 
bagt, Øllet brygget, Brændet savet, hugget og 
opstablet i Brændehuset i tør Stand.

Aftægten ydes kvartalsvis, et Kvartal forud eller 
iøvrigt paa den mest passende Tid.

Aftægtsfolkene tiljcommer en hæderlig Begra
velse efter Egnens Skik og Brug.

Halvdelen af Aftægten bortfalder, naar en af 
Aftægtsfolkene dør, naar undtages den aarlige 
Pengeydelse.

Hvis Aftægtsfolkene ønsker at tage Bopæl andet 
Steds, bortfalder Kontrakten, og i Stedet ydes et 
aarligt Pengebeløb paa 150 Rigsdaler og 85 Rigs
daler aarlig til én. Pengene betales kvartalsvis og 
stedse forud.

6
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Aftægten er for Stempelafgiftens Skyld kapitaliseret 
til et Beløb af 5 Gange den aarlige Ydelse og sat 
til 750 Rigsdaler +  50 Rigsdaler i Begravelsesom
kostninger, for hvilket Beløb Ejeren giver Panteret i 
Ejendommen.

Paa alle Ejendomme var Systemet det samme, 
ogsaa paa de mindre.

Den første af den her i Sognet nu talrige Buch- 
waldslægt var en Skolelærerkone Bodil Sofie, f. Buch- 
wald, og gift med Lærer og Kirkesanger H. Borreby, 
Gimlinge. Denne Borreby købte i 1820 den gamle 
Skolelod, ca. 10 Td. Land, som laa i Kanten af Gim
linge Enghave og nu ejes af Boelsmand Otto Mikkel
sen, og da Borreby nogle Aar efter døde, flyttede 
Enken ud paa Skolelodden, som hun i 1846 over
drog til sin Svigersøn Jens Nielsen, Gimlinge. Da 
hun havde en lille Pension som Skolelærerenke bø
dede det lidt paa Aftægtskontraktens Fordringer. Hun 
havde egen Stue og eget Køkken og holdt sin egen 
Husholdning, ligesom hun ved Ejendommens Over
dragelse til Svigersønnen betingede sig en Haveplet 
og en fast aarlig Ydelse, bestaaende af 8 Læs Tørv 
og 1 Favn tørt Bøgebrænde, 1 Td. Rug til Brød, en 
Del Smør, Flæsk og Fedt og en daglig Ydelse af 1 
Kande Mælk i Sommermaanederne og 1 Pot i Vinter- 
maanederne.

Skolelærerkonen levede og blev gammel og hen
des Datters endnu levende Steddatter, som sammen 
med sin Mand, nuværende Husmand Hads Jensen, 
Gimlinge, overtog Ejendommen efter Jens Nielsen, 
mindes hende som en lille god Kone, der var meget 
afholdt. Hun var lidt halt og gik med Kæp, men 
der var noget pynteligt over hende, naar hun til
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daglig færdedes i sin Stue eller i Have og Mark. 
Hun gik efter Egnens Skik klædt i en rød- og blaa- 
stribet Hvergarnskjole med stribet Forklæde og paa 
Hovedet en sort Kappe, men naar hun var i Stadsen, 
bar hun hvid Hovedkappe med sort Nakke og sort 
Kjole, sort fransk Shawl med enkelte Smaablomster 
og sort Forklæde, og om Halsen et fint Silketørklæde 
af den Slags, som hun havde adskillige af og gemte 
omhyggeligt og vel sammenlagte. Hans Jensens 
Hustru mindes hende som en særdeles rar Bedste
mor af et roligt og glad Sind. Hun husker tydeligt 
det lille kappeindrammede Ansigt og de faste Træk, 
der endnu gaar igen i Slægten, hendes lille Skikkelse, 
hendes hurtige Opfattelsesevne og store Livserfaring. 
Hun har ingensomhelst Minder om, at der nogen
sinde skulde have været Kurrer paa Traaden i For
holdet mellem hende og hendes Afløsere i Ejendom
mens . Ledelse, men hun husker den Ærbødighed 
Børnene blev vænnet til at vise Bedstemor, et Træk, 
der gaar igen alle Vegne, og viser, hvorledes A f
tægtsforholdet bidrog til at opøve den unge Slægts 
Ærbødighed for de ældre. Det kunde der fortælles 
mange Eksempler paa. Her skal nævnes et Træk 
fra et andet Hjem, fortalt af Qaardejer P. Jørgensen, 
Vemmeløse.

Da P. Jørgensen en Dag i sin Barndom var med 
sin Fader ude at vande Køer, manglede der et Par 
Tøjrpæle, og Peter blev sendt hjem for at hente dem. 
Da han stod og trak dem ud af Tagskægget paa en 
gammel Bod, hvor man plejede at sætte dem ind, 
efterhaanden som man om Vinteren fik tilhugget dem, 
kom den gamle Aftægtsmand, Anders Didriksen, og 
vilde sende ham et Ærinde. »Det kan jeg ikke“ ,

6*
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svarede Drengen og stak af Sted med Trætøjrpælene. 
Efter dette gik den gamle og var lidt smaagnaven, 
og da hans Søn, Gaardens Ejer Jørgen Andersen, 
spurgte, hvad der var i Vejen, svarede Aftægtsman
den først undvigende, men sagde tilsidst, at Peter 
ikke vilde lyde ham. Jørgen Andersen gik saa i Lag 
med Peter og formanede ham til endelig altid at være 
høflig og lydig mod Bedstefar, skønt han, da Dren
gen undskyldte sig, maatte indrømme, at Tilfældet 
havde været lidt vanskeligt.

Da Jens Nielsen og hans Hustru, som havde 
overtaget Stedet efter Skolelærerenken, blev til Aars, 
blev Hjemmet overdraget til Datter og Svigersøn, 
den nævnte Hans Jensen og Hustru. Deres Aftægts
kontrakt, som er dateret 1876, lyder paa, at saa 
længe de gamle finder sig tilfreds med at leve i 
Fællesskab med Familien, skal de nyde forsvarlig 
Kost, Pleje, Husly og Varme og samme Bekvemme
ligheder iøvrigt som Familien.

Hvis de forlanger en særskilt Aftægtsbolig, er 
Ejeren forpligtet til at indrette to Fag i Stuehuset til 
Værelse, med Bræddegulv, og Køkken samt det nød
vendige, nærmere betegnede Bohave. I Lejligheden 
leveres endvidere følgende Naturalydelser:

Aarlig:
8 Læs Tørv, l j2 Favn Brænde, 3 Tdr. Rug, 2 

Td. Byg, 1 Td. Kartofler, 1 Skæppe Ærter, 8 Lis
pund Flæsk, 8 Pd. Fedt og 12 Pd. Smør (leveret 
i Oktober), 10 Alen Hørlærred og 2 Pd. Uld.

Maanedlig:
4 Kroner.
Ugentlig:
1 Pd. Smør.
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Daglig:
1 Kande nymalket Mælk fra Maj til November,

1 Pot daglig fra November til Maj.
Halvdelen af Ydelsen bortfalder, hvis Manden dør

først, og Tredjedelen, hvis Konen dør først. Dog 
forbliver Brændsels- og Pengeydelsen uforandret.

I Kontrakten er endvidere betinget fri Læge og
Medicin, fornøden Opvartning og Pleje og en hæ
derlig Begravelse.
Som Sikkerhed for Aftægten gives Pant i Ejen

dommen for 1100 Kroner.
Paa en anden, mindre Ejendom, tilhørende Bmd. 

Niels Hansen, Vollerup, læstes i 1863, da Ejendom
men overdroges til en Svigersøn, Jens Peder Chri
stensen af Vollerup, en Aftægtskontrakt, der ligesom 
Aftægtskontrakterne paa den omtalte Qaard i Qim- 
linge afviger noget fra de normale og antyder, at 
de gamle Folk, som trækker sig tilbage, selv beholdt 
en lille Reserve af de sammensparede Specier. Dette 
var et efter Tidens Forhold meget velstaaende Hjem, 
men forøvrigt var det ret almindeligt, særlig i første 
Halvdel af Aarhundredet, inden de flotte Bønder- 
gaarde og -huse havde afløst de gamle lerklinede 
Boliger, at der i Landbohjemmene fandtes en Del 
Spareskillinger.

Kontrakten giver Ret til fri Bolig i 5 Fag af Stue
husets nordre Ende, saaledes som det er indrettet 
(Boligen holdes forsikret og vedligeholdes af Ejeren), 
1 Skæppe Land Havejord, 8 Læs Tørv eller 3 Rigs
daler pr. Læs, 1 Kande nymalket Mælk om Dagen i 
Sommerhalvaaret og 1 Pot daglig i Vinterhalvaaret 
eller en Betaling af 10 Skilling pr. Kande, 30 Rigs
daler aarlig.
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Ønsker Aftægtsnyderne at fraflytte, erstattes de 
20 Rigsdaler aarlig for Boligen, og Naturalydelserne 
omsættes til Penge efter de fastsatte Priser. Der 
sker ingen Halvering ved Dødsfald, og der er ikke 
stillet nogen Betingelser om hæderlig Begravelse, 
idet de gamle Folk selv har Penge hertil og bestemt, 
hvorledes Begravelsen skal ordnes.

Disse Eksempler fra Ejendomme, hvor Landbruget 
var Familiens egentlige Erhverv, viser, at Aftægts
kontrakterne vel kunde være mere eller mindre om
fattende, men de var næsten alle bygget over det 
samme Princip, nemlig, at de gamle, idet de gav 
Ejendommen fra sig, sikrede sig en rundelig Natural
ydelse, saaledes at der aldrig kunde blive Tale om, 
at de kunde komme til at savne Føde, Husly, Varme 
eller Pleje, ligesom der ogsaa ved Afstaaelsen gjor
des Udvej for, at de ved deres Død kunde komme 
„hæderligt i Jorden“ , som man plejede at udtrykke 
det. Endvidere er Pengeydelserne som oftest ansat 
temmelig smaa i Betragtning af, at man samtidig 
med, at man sikrer sig selv, gerne vil indrette det 
saaledes, at Børnene faar gode økonomiske Kaar.

Ydelserne er, som man ser, omtrent de samme, 
enten man ser en gammel Aftægtskontrakt eller en 
fra et senere Tidspunkt.

For ganske smaa Ejendomme gælder den samme 
Regel som for større, at de gamle søgte at sikre 
deres Alderdom saa godt de kunde. Ejede de et 
Hus, betingede de sig Kost og Pleje hos det Barn, 
der overtog Hjemmet. I visse Tilfælde sikrede de 
sig en beskeden Sum for det Tilfælde, at de skulde 
flytte ud, og hvor Forholdene var saa smaa, at en
hver Ydelse udover den daglige Føde og Pleje vilde
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være for byrdefuld for de unge, nøjedes man med 
slet og ret at betinge sig Kost, Husly og Pleje. Der 
er ogsaa mange Eksempler paa, at en Søn eller Dat
ter har følt det som sin moralske Pligt at holde For
ældrene fri af Fattigvæsenet, da der jo ellers ikke 
var anden Udvej for Forsørgelse af de gamle end 
Kommunens Fattigpleje.

Men ved Vedtagelse af Loven af 1891 om Alder
domsunderstøttelse ændredes dette Forhold noget, 
skønt der dog lige op til vore Dage findes gamle, 
der trods smaa Midler har gjort Udvej for at holde 
sig fri af al offentlig Hjælp. Man satte en Ære i til 
det sidste at klare sig selv, og der findes rørende 
Eksempler paa, hvorledes gamle Mennesker har holdt 
fast ved dette Livssyn, medens andre, hvis Børn godt 
kunde hjælpe dem, har søgt og faaet Alderdoms
understøttelse eller Aldersrente.

En gammel Kone, som boede hos en Søn, der 
havde paataget sig hendes Underhold, kunde efter Be
stemmelserne godt faa Aldersrente. Hendes andre 
Børn havde været i Lag med Sønnen, hos hvem hun 
boede, om, at han skulde søge Aldersrente til hende, 
og en Dag sagde Sønnen:

„Hør, Mor, vil du ikke have Aldersrente. Det 
kan du godt faa?“

Den gamle Kone fik Taarer i Øjnene. Hun saa 
granskende og bange paa Sønnen for at finde ud, 
om det var hans Alvor, og sagde med moderlig Øm
hed i Stemmen:

„Trænger du til Pengene, min Dreng?“
Som et Moderoffer til sit Barn vilde hun indvilge 

i, at hendes Ønske aldrig at ligge det offentlige til 
Byrde, skulde blive uopfyldt.
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Sønnen kunde heldigvis glæde hende med, at han 
trængte ikke saa haardt til Pengene, at han vilde 
gøre sin gamle Moder den Sorg.

Selvfølgelig var mange saa daarligt stillede, at 
de ikke godt kunde sørge for Forældrene. Hos an
dre var Ønsket herom maaske heller ikke saa stærkt, 
og juridisk Pligt var det jo aldrig. Derfor var det 
egentlige Fattigvæsen i forrige Aarhundrede ogsaa 
forholdsvis større end nu, da Aldersrente og anden 
Hjælp er sat ind.

En Del Omstrejfere var der, som helt op i deres 
ældre Aar holdt sig fri af Fattigvæsenet ved at tigge, 
rapse og paa andre mere eller mindre lyssky Maa- 
der, men der var mange hæderlige Arbejdere, som 
paa deres gamle Dage ikke saa anden Udvej end at 
melde sig til Sognet. Størstedelen af dem boede i 
Sognets Fattighus, hvor de fik deres Almisse, der 
var indrettet efter fuldstændig de samme Regler som 
de i Aftægtskontrakterne fastlagde.

Hver 14. Dag fik de et 10 Pd.s Rugbrød og hvert 
Kvartal 6—8 Pd. Smør om Sommeren og 6—8 Pd. 
Flæsk om Vinteren samt 1 Skæppe Byggryn, 1 Skæppe 
Malt og 1 Rigsdaler i Penge.

Kunde de ikke klare sig med det, maatte de selv 
være om sig for noget mere, og mange af de gamle 
Koner snurrede flittig t med Rokkehjulet, kartede og 
spandt og skaffede sig en beskeden Indtægt paa 
disse og andre Maader, saa længe de kunde.

Almissen udrededes af Sognets Beboere i Forhold 
til Hartkornet og mærkedes ikke som nogen særlig 
trykkende Byrde, og ved Sogneraadets Uddeling var 
der al Tid god Vægt, saaledes at der blev noget til 
Rest til de faste Fattiglemmer, som var under fuld 
offentlig Hjælp.
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Endnu i min Barndom foretoges denne Almisse
uddeling i Gimlinge Sogn, og jeg mindes at have 
baaret Almisse op i en Gaard i Gimlinge, den Gang 
tilhørende Niels Pedersen, hvor Sogneraadet var 
samlet og vejede ud til de fattige, som kom og mod
tog deres Portioner, men dels havde de nyere Tiders 
Lovgivning ændret Forholdet, saa der ikke var saa 
mange Almissenydere, dels er alle Produkter nu mere 
omsættelige i Penge, hvorfor Pengene langt mere end 
i fordums Dage er bleven den store Generalnævner.

II.
Aftægtsforholdets største Lysside var den, at der 

handledes uden rede Penge. Kontrakterne affattedes 
rundeligt til Fordel for de gamle, og et meget væ
sentligt Punkt var den Tryghed, de gav de gamle 
for, at der var nogen til at pleje dem i deres Alder
dom. Mange vedblev helt at betragte sig som hø
rende til Familien, saaledes at Aftægtskontrakten i 
egentlig Forstand aldrig traadte i Kraft.

Forholdet, som det ordnedes gennem det 19. Aar- 
hundrede, var groet frem af Nødvendigheden. For 
stadig at kunne bevare Slægtshjemmene maatte man 
staa sammen om Arbejdet og sammen om Byrderne, 
være i Stand til af ofte smaa Indkomster ikke blot 
at svare hver sit, men ogsaa at sikre sig for den 
Tid, da man ikke længere var i Stand til at bidrage 
synderligt til sit Underhold. Det var en smuk Form 
for Selvhjulpethed og gav saavel gamle som unge 
en vis Tryghed overfor Fremtiden. Det var Foræl
drenes Glæde at kunne sætte Børnene godt i Vej, ja, 
det var mere, det var Tidens Form for Velstand 
blandt Bønder. Ved Velstand forstod man netop, at
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man var i Stand til at leve ordentligt, svare, hvad 
man skulde, og have lidt til Bedste til at hjælpe 
Børnene i Gang.

Man var til op imod Aarhundredets Slutning 
bange for de store faste Gældsbyrder, og de, der 
ønskede at fortsætte deres Forfædres Arbejde med 
Jorden, var i Virkelighedert ogsaa interesserede i, at 
Ejendomspriserne ikke blev for høje. Jorden laa der 
med sine Muligheder. Hvert Aar gav den sin Grøde, 
der kunde anvendes til Føde og Klæder. I Moserne 
sad den sorte Tørvemasse. Træet i Skovene kunde 
man købe billigt og selv forarbejde til Byggetømmer, 
Rivetænder, Tøjrpæle, Hammelstøj og meget andet. 
Det var Naturalier altsammen, Naturalier og Arbejde.

Men Arbejdet var en Glæde, naar det fulgtes af 
økonomisk Fremgang. Naar saa den Dag kom, da 
man selv maatte lægge Arbejdsvaabnene, var der 
lidt paa Kistebunden eller i Sparekassen til Hjælp til 
Børnene, og i Stalden kunde i hvert Fald tages en 
Ko eller to, en Hest og et Faar til en Søn eller Dat
ter, der skulde sætte Bo andetsteds. Til sit eget 
Underhold behøvede de gamle jo kun at udstede en 
Aftægtskontrakt. Saa kunde en Søn eller Datter 
magte at overtage Hjemmet, hvilket maaske ikke 
havde været muligt, hvis Forældrene havde holdt paa 
fuldstændig ligelig Arvedeling mellem Børnene i 
Penge og Værdier og Renteydelse til Forældrenes eget 
Underhold.

Vel sandt, Aftægtskontrakterne var affattet saale- 
des, at de gamle, om de ønskede det, kunde rejse 
fra Hjemmet, medtagende deres Aftægt, og saa kunde 
Byrden, selv om det væsentligst drejede sig om Na
turalier, blive ret trykkende for den nye Ejer, men
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man gik ogsaa al Tid ud fra, at man skulde kunne 
leve i Fællig, unge og gamle.

„Saa længe de ønsker at leve i Fællig“ . Saadan 
begynder næsten alle Aftægtskontrakter, og det del
vise Fællesskab opretholdtes da ogsaa i langt de 
fleste Tilfælde, naar undtages de Steder, hvor Hjem
met, der havde Aftægtsforpligtelsen, kom i fremmed 
Eje. I saadanne Tilfælde flyttede Aftægtsnyderne i 
Reglen hen til et andet Barn for at sikre sig kærlig 
og omhyggelig Pleje, naar Sygdom eller Alderdoms
svækkelse stødte til.

Noget af Fællesskabet blev dog i Reglen brudt. 
De gamle, navnlig saa længe de var to, satte ret 
naturligt Pris paa at bo i deres egen Stue og have 
den opvarmet, ogsaa undertiden at nyde Maaltiderne 
inde hos sig selv, og Lejlighed til at lave sig en 
Kaffetaar eller tillade sig andre Behageligheder, som 
faldt udenfor den almindelige Husorden.

I den tarvelige, men hyggelige Stue sad de to 
gamle Mennesker, der efter et Liv som en lang Ar
bejdsdag nu nød Aftenfreden. Foran Sengen med 
det Sirtses Forhæng stod Garnvinden og Tøjekurven 
og ved Siden sad Bedstemor, som endnu holdt af at 
være i Virksomhed, og snurrede med Rokken. De 
stive Fingre kunde endnu af Tøjerne i Kurven spinde 
den fineste Uldtraad. Og de unge havde nok at 
gøre. Det var godt, man kunde hjælpe lidt til med 
at karte, spinde, strikke og stoppe. Det gamle An
sigt var indrammet af den sorte Kappe. Uldfnuggene 
hang i det grove, stribede Hvergarnsskørt og i de 
graa Haar, som stak frem under Kappen. Men Bed
stefar, som sad for Bordenden i Nattrøjeærmer og 
Vadmelsvest, saa paa hende, og syntes, hun var køn
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endnu. Lommepengene, som Kontrakten gav Ret til, 
holdt de gamle som Regel meget af at faa, men det 
skete, at de fleste af dem blev samlet sammen, me
dens mindre Beløb brugtes til at glæde Børnebørnene 
med. Naar der var Eksamen, skulde Børnene efter 
Skik og Brug have lidt Smaaskillinger med til at 
købe Slikkerier for, og Bedsteforældrene havde tit 
Fornøjelse af at forhøje Summen, Forældrene havde 
bevilget, ved at spæde lidt til. Det var saa morsomt 
at se de straalende Barneansigter.

I det hele var det almindeligt, at lidt mere af Af
tægtskontrakten traadte i Kraft de første Aar og min
dre de sidste Leveaar, da Spørgsmaalet om Pleje blev 
det væsentligste.

Saa gik de da iblandt deres nærmeste, frydende 
sig ved Børnebørnene, der lærtes til al Tid at være 
høflige og opmærksomme overfor de gamle. Det gik 
i Reglen ogsaa godt, thi Børn og Bedsteforældre kan 
som oftest godt sammen. Børnebørnene mærkede 
sjældent noget til, at der kunde komme Misstemning 
mellem Forældre og Bedsteforældre.

Men det kunde der, ganske særlig hvis de gamle, 
tvunget af Omstændighederne, havde givet Tøjlerne 
for tidligt fra sig og nu gik og ærgrede sig over, at 
de unge ikke tilstrækkeligt paaskønnede det eller 
fortsatte Bedriften paa rette Maade. Sværest var det 
vel nok som Regel at komme ind i et Hjem som 
Sønnekone, thi selv om Viljen til at gøre det godt for 
hverandre er aldrig saa god, kan der saa let under 
det daglige Samvær komme noget i Vejen, og er der 
først en Kløft, er der Fare for, at den uddybes, og 
var Forholdet først i Ulave, var det ogsaa forfærde
lig strengt for den unge Mand, der skulde gaa imel-
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lem sin egen Moder og sin Hustru, de to, han el
skede højst. Der er Eksempler paa, at det er gaaet 
saa galt, at Naboer maatte skride mæglende ind, 
hvorefter man lidt efter lidt vænnede sig til hverandre 
og fik genoprettet det gode Forhold.

Thi som Regel gik det godt, og næsten al Tid, 
naar der kun var én Aftægtsnyder. Hun eller han 
følte sig, som Aarene gik, mere og mere knyttet til 
den ny Slægt, og Lysten til selv at raade mindskedes.

Man har dog Tilfælde, hvor ældre Folk over
hovedet ikke vilde udsætte sig for, at de unge skulde 
lave om paa noget, hvorfor de vedblev selv at føre 
Sceptret til deres Død, medens de unge kun var 
deres Karl og Pige. Dette Forhold var al Tid særlig 
strengt for den unge Mand, der følte det som en 
Ringeagt.

En anden mindre behagelig Side ved Aftægtsfor
holdet var det, at naar de gamle flyttede til et andet 
Barn for dér at modtage Aftægten, kunde Forholdet 
medføre Rivninger mellem Søskende, ligesom der 
ogsaa, naar Naturalydelserne skulde udredes, kunde 
opstaa Klager over deres Beskaffenhed.

* *
*

Disse Vanskeligheder tilligemed alle Produkters 
nemmere Omsættelighed i rede Penge førte til, at 
Aftægtsforholdene henimod Aarhundredets Slutning 
blev sjældnere og sjældnere, skønt de økonomiske 
Forhold iøvrigt godt kunde tilskynde til en Fortsæt
telse ad de gamle Veje. Hvor en enlig Mand eller 
Kvinde trængte til Pleje, blev de vel hos Sønnen 
eller Datteren, men Garantien for deres Underhold 
bestod som Regel i, at de slet og ret havde Pant i
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Hjemmet for en bestemt Pengesum, som saa udslette
des ved deres Død, eller i, at de ejede en større 
eller mindre Sum, hvis Renter om fornødent kunde 
tages.

Helt op til vore Dage sker det ogsaa, at enlige 
gamle, naar de ikke længere er i Stand til at klare 
sig selv, flytter tilbage til deres gamle Hjem og ny
der Pleje hos en Søn eller Datter.

Det almindeligste Aftægtsforhold, hvis det kan 
kaldes saadan, blev omsider, at de gamle satte et 
fast Prioritetslaan i Hjemmet, som saa forrentedes til 
dem, saaledes at Summen enten udslettedes ved Af
tægtsnydernes Død eller forfaldt til Deling mellem 
deres Børn.

Ved Aarhundredets Slutning begyndte en Udvik
ling, som er fortsat til vore Dage, gaaende ud paa, 
at de ældre, naar de fratraadte, overdrog Hjemmet til 
deres Børn paa almindelige, om end som Regel 
lempelige, Salgsvilkaar, hvorefter de flyttede ud. Der 
rejste sig en Del Villaer og pæne Smaahuse omkring 
i vore Landsbyer til Bolig for fratraadte Landmænd. 
I andre Tilfælde flyttede de gamle efter Afstaaelsen 
af Hjemmet til Kirkebyen, hvor de enten lejede Lej
lighed eller købte Jord til Byggegrund.

Og i meget stort Antal findes de gamle forhen
værende Landmænd i vore Købstæder, hvor de har 
nær til Kirke og Læge, og hvor de nyder Renterne 
af deres større eller mindre Kapital eller den ved 
Lov bevilgede Aldersrente, der sammen med den 
forudgaaende Lov om Alderdomsunderstøttelse har 
bidraget stærkt til at formindske Aftægtsnydernes Tal.

Nødvendigheden byder jo ikke længere Folk, som 
ikke har ret store Midler, at passe paa at sikre sig
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for de gamle Dage, og som et storslaaet Vidnesbyrd 
herom ser man i mange Landsbyer og Købstæder 
store, smukke Alderdomshjem, som samtidig med, at 
de sikrer gamle, som trænger dertil, omhyggelig 
Pleje, slider stærkt paa de offentlige Budgetter.

Den ny Tid har medført ny Skikke, som ny Tider 
al Tid gør.


