
Fra Knud Bødker...
Der var en degn i ørum, der hed Bøt-
cher, har var udmærket begavet og en
dygtig lærer, når han ville passe sin
gerning, men han blev aldeles fordruk-
ken. En dag han var fuld i kirken, stod
han op på den ene stolryg med det ene
ben, og på den anden med det andet
ben, - og så sagde han:
- Kom nu i jeres båse, I forbandede
høveder!
For dette blev han straks suspenderet,
og så blev der nedsat en provsteret, og
han blev dømt til at miste sit embede.
Men han lod sagen gå til højesteret,
for som han sagde: - De har sat mig
af, men de skal komme til at sætte mig
ind igen! Han skrev selv sit indlæg til
højesteret og deri forekom følgende

sætning: - Hvis jeg vilde sige, at jeg
ikke var fuld den dag, var jeg et skarn,
for jeg var meget svirrende, men vidste
den høje ret, hvordan jeg var bleven
det, vilde den dømme mig anderledes.
Jeg led af en forfærdelig tandpine, og
havde så fået det råd at drikke geveser.
Min kone gav mig det, og jeg, der
aldrig drikker brændevin, blev nu helt
tosset og begik den vanvittige handling!
Bøtcher blev virkelig frikendt og igen
sat ind i sit embede. Han kom helt tri-
umferende og fortalte det til en kolle-
ga, der dog rådede ham til at søge sin
afsked. - Nej, sagde han, nu vil jeg
netop holde skole. Men da han havde
besindet sig, søgte han dog og fik den
med pension. Siden sad han og drak
alting op og fik til sidst delerium!



Af vor
Hjemstavnsliv ...

BryUup på Ringkøbingeegnen i midten
af forrige århundrede.
I Hammerup Herred var det tidligere
skik, at der holdtes stort gilde ved tro-
lovelsen, hvor også præsten var med.
Senere indskrænkede man gildet til kun
de nærmeste slægtninge, der samledes
hos brudens forældre, hvorefter brud-
gommen og parrets forældre begav sig
til præsten for at bestille »Tillysning«.

Brudgommen opholdt sig i brudens
hjem til et par dage før brylluppet,
hvorefter han tog hjem for derpå at
blive »taget ud«, hvilket vil sige, at hans
slægtninge samledes hos ham om mor-
genen for at følge ham til bryllupsgår-
den. De blev trakteret med kaffe og
smørrebrød.

Brudens fader havde indbudt gæs-
terne efter følgende remse: - Jeg skal
hilse fra Christen og Mette og mig og
min kone, om I vil være så god at kom-
me hjem til os på torsdag morgen
kl. 08,00 og få eders kaffe og noget til
frokost, følge med til kirken og høre
brudevielsen, følge med tilbage igen
og få noget til eders middagsmad og
blive hos os et par dage«.

Foruden slægtninge indbydes end-
videre folkene fra dem af nabogårdene,
som hører til »Lauget« (bylauget) og
nogle steder alle gifte mænd i byen,
og når disse, den første nat går hjem,
bliver de anmodet om at tage deres
koner med.



De indbudte giver nogle dage før den
såkaldte »Send«, der beståe enten af
et par høns, noget smør og en del æg
eller en kage.

Ved bryllupsgården blev man mod-
taget af klarinetmusik, og så snart man
kom ind, blev der budt på kringle og
en snaps, derefter drikkes kaffe, og
man modtog nu en venlig anmodning
om at begive sig »ind i den anden stue«
for at spise frokost. Her findes sigte-
brød, kød og smør og enhver sætter
sig uden videre ceremoni til bordet,
uanset om tallerkener og »Gaffeltøj«
måske har været benyttet tre eller fire
gange før. Alt imens blev bruden »pyn-
tet«. Brudekransen bestod af tøjblom-
ster med en hel del flagrende, helst røde
bånd.

Med hatten i hånden førte brud-
gommen bruden til vognen og nu går
det afsted til kirken. Der køres i en be-
stemt rækkefølge: - Bruden først og
hos hende sad brude konerne, derefter
brudgommen alene i agerstolen, bagved
ham sidder hans og brudens forældre.
På den tredie vogn sad brudepigerne
og spillemændene.

Brudgommen fører selv sin brud op
til alters.

Når mændene havde ofret til præst
og degn, gav de bruden nogle penge,
»..at gøre brudeskænk«.
Under vielsen og ofringen skulle bru-
depigerne stå ved deres pladser i kirken.
Hjemkomsten foregik i samme orden
som udkørslen, og at brudgommen nu
var flyttet til den forreste vogn på vens-
tre side af bruden.

Når man kom hjem blev der budt
en kringle og en snaps, hvorpå man
satte sig til bords. Bryllupsmåltidet be-
stod af suppe, kød, rødgrød eller sød-
suppe og kage, hvilket sidste ikke blev
spist på stedet, men pakket ind i et
tørklæde og taget med hjem.

Maden blev båret ind dels af »Albue-
svendene« (brudesvendene) dels af
brudepigerne. Spillemændene, der hele
tiden har måttet spille på klarinet, får
nu lov at hvile lungerne, men må til
gengæld have fat i fiolen, og spiller nu
i de forskellige stuer, hvor der spises.
Ved måltidets slutning kommer en
skaffer med en tallerken for at samle
spillemandspenge og fortæller i den
anledning en historie om, at det er gået
spillemændene ret ilde - enten på den
ene eller anden måde, f.eks.: Spille-
mændene ønskede at give et godt
send, og da de hørte, at der var en
hjort oppe i heden, besluttede de at
skyde den og »sende«. Uheldigvis tog
de fejl og skød Peders grå stud. Peder
vil nu have erstatning for studen,
dette falder lidt hårdt for spillemæn-
dene, hvorfor I bedes at give en skærv
til hjælp. Er det ikke løgn, skal I få
pengene igen!

Efter middagsmåltidet begynder
dansen med at bruden »danses op«.

Først danser hun med en broder eller
anden nær slægtning af hende tre dan-
se, derefter brudeparret tre danse, og
endnu et par man særlig vil hædre,
efter brudgommens opfordring, hver tre
danse med hende.

Brudeparret forlader derefter stuen
for at blive klædt om, og først nu
tør andre begynde dansen, der varer
hele natten.

Lidt før midnat drikkes kaffe, og
når man er færdig med den, tages
fat på »Meldmaden« - dog samles
man først for at synge: »Brudesang
til det hæderlige Brudepar Christen
Jensen og Mette Andersen paa Corpu-
lationsdagen den 6te November 1869,
tilegnet af Eders Venner og Veninder
Ole Pedersen, Trine Madsen o.S.V... «

De ældre gå nu hjem medens ung-
dommen fortsætter til ud på morgenen,
hvor de til slut får grød og finker.

Anden dagen skænker bruden kaffe
om morgenen for alle gæsterne. Hen-
des mand sidder ved siden af uden at
have frakke på, og det er just ikke en
behagelig pligt for ham at drikke
kaffepunch med de andre mænd ved
hvert »bordfuld«.

Til frokosten er der på anden da-
gen tilføjet kogt flæsk, og når fro-
kosten er forbi begynder dansen.

Ved to-tre tiden om eftermiddagen
danser de nygifte en dans sammen.
Manden med hat på hovedet, for at
vise, at han er herren, og så snart
dansen er forbi begiver alle sig ud for
at danse »Tospring«. Gamle og unge
stiller sig op i en lang række - hånd
i hånd, en ældre mand med bruden på
sin højre fløj, derefter brudgommen
og så følger de andre, dog som regel
med de ældre på højre og de unge på
venstre fløj. I takt med melodien be-
væger man sig nu til en nabogård,
hvor der danses en times tid, derefter
tilbage til bryllupsgården, hvor bor-
dene i mellemtiden var blevet dækket.
Af de ældre blev dansen udført meget
alvorligt og ikke uden ynde.

Ved måltides slutning synges brude-
sangen igen, og når bryllupskagen
skæres i stykker, skulle bruden egent-
lig græde, men det er sjældent, at
det lykkedes: - En snøften bag lom-
metørklædet var det eneste, hun kunne
drive fra sig.

Tredjedagen samledes slægtninge og
de, der havde vartet op de foregående
dage i bryllupsgården til middags-
spisning, og det var da de nygifte,
der vartede op.

Fra Raabjerg Sogn, 1800-1850
Tidligere hørte Råbjerg sogn til landets
mest vilde og øde egn, hvor det i den
daglige levevis var nødvendig med en
vis sparsommelighed, der dog ikke gik
såvidt, at de »sultede sig selv«. Deres
levemåde i det daglige var omtrent som
i nabosognene, men naturligvis spiste
de mere fisk. Til frokost, »dovver«,
spistes hos de fleste sild, makrel eller
anden fisk og brød, hvortil man hos de
mere velhavende fik lidt smør, derefter
kogt mælk og grød, hvor sidstnævnte
var levninger fra >>natteri«.Kystboerne,
som holdt færre køer, drak thevand
istedet for at »søbe« mælk og grød.
Til middag, >>uien«,spistes først kar-

tofler eller brød og fisk med »dippels«
- en art vælling med salt og løg. Til
aftensmad, >>natter«, fik man varm
mælk og grød. Hos fattige fiskere, som
kun havde lidt eller slet ingen jord, fik
man til de fleste tider ikke »mælemad«.
The, »rejels«, og sødsuppe udgjorde
den flydende føde. Om sommeren
spistes om for- og eftermiddagen
mellemmader, »melder«, bestående af
brød med smør og ost eller kød, om
vinteren spistes kun »melder« om efter-
middagen. Det var få, der drak øl, und-
tagen til årets højtider , især om julen
og påsken, og som følge heraf havde
kvinderne kun lidt eller slet ingen er-



faring i at brygge øl. Derimod forstod
husmødrene i almindelighed at lave rug-
brød, og når undtages enkelte koner,
især for tideligt gifte, kunne de fleste
lave velsmagende og sunde »Grovbrød«.

De fleste steder var d~t skik at bringe
madgryden ind i stuen, når der skulle
spises, og maden blev øset op i temme-
lig store fade, hvoraf 4-5 personer spis-
te af samme fad. Når der spistes »nat-
ter«, der gerne var vandgrød, var det
skik, at husmoderen søbede af gryden,
og var der et godt forhold ægtefolkene
imellem, var det ikke sjældent, at konen
var så"galant mod manden, at hun lod
ham spise »søb« af gryden, for at få
»skovre« d. v. s. den svedne skorpe,
som sætter sig i bunden af gryden,
hvori grød, mælkemad m. v. koges,
og som for de fleste var en lækkerbid-
sken.

I 1828 omtalte etatråd Seidelin i sin
beskrivelse af Hjørring Amt, en ret,
der kaldtes »Kroppehoveder«, som
tilberedtes således: Hovederne af fersk
kuller afskæres tæt ved ganen eller
gællerne, vaskes og renses omhyggeligt
og fyldes med en sammen æltet grød,
bestående af vand, byggryn eller mælk,
leveren af kuller, timian, allehånde,
undertiden også rosiner, hvorpå det
hele koges og blev spist dels varmt og
dels koldt.

I strandingstilfælde drak man meget
brændevin, og hang til stærke drikke
var ikke ualmindeligt. Den gamle skik
med at mændene samledes på byens
kro om vinteraftenerne holdt sig langt
op i 1800-tallet.

Der blev sjældent holdt selskab, og
skete det hos enkelte velhavende folk
om julen, var det kun et par nært be-
slægtede, der blev indbudt til aftenbe-
søg, og blev så i reglen trakteret med
»fiint«, d. v. s. sigtebrød, brændevin
og kaffe med søsterkage. Eventuelt
også risengrød, stuvet kål og flæsk, og
senere blev der så budt på kaffe med
rom og sukker samt kager og vafler.
Punch brugtes kun hos velhavende folk
til bryllupper, barselsgilder og begra-
velser.

Tidligere var det almindeligt at holde
stort bryllup med mange gæster, som
ofrede i kirken. Senere kom man over-
ens med præst og degn om en vis be-
taling vor vielsen, og man betalte i reg-
Ien henholdsvis 5 og 3 Rdlr. Bryllups-
traktementet var omtrent som ved jule-
selskaberne, dog fik man tillige en
bryllupskage på hvilken brudeparrets
navne var skrevet med hvidt sukker.
Disse kager var ovale og omtrent en
tomme tykke, og blev lavet til forskel-
lige priser af en kone i Skagen, som
blev kaldt »Conditorkjællingen«. Når
en kone havde været barselsseng, turde
hun ikke »gaa i Byen« før hun »har
gaaet i Kirke«. En anden kone skal så
»gaae med hende« og barselskonen
måtte ikke gå ind i selve kirken før

præsten havde læst over hende i våben-
huset,« ... dog vil den gamle Skik vist
snart ophøre, da nutildags Koner ikke
holde Kirkegang ... «

Ved barselsgildet var anretningen
gerne: Om morgenen fik man kaffe,
søsterkage og vafler, »fiint« smørre-
brød, brændevin og øl. Til middag
efter, at man havde været i kirke spiste
man fisk, sødsuppe og grød, og siden
fik man kaffe med kage. Dans var
mt'get sjældent ved barselsgilder .

Til hverdag var mændene almindelig-
vis klædt i gråt vadmel, enkelte brugte
skindklæder om vinteren. Mange brug-
te hvergarns-vest af samme stof som
kvinderne i mange forskellige mønstre
brugte til kjoler. De mest velhavende
brugte udelukkende blåfarvede vad-
melsklæder. Om sommeren gik fisker-
ne med lærredsbukser eller med de bare
underbukser uden seler. Til rejse- og
kirkeklæder brugtes blåfarvet vadmel
»som er overskaaret og presset«.

Tidligere kunne man se mændene
bruge en besynderlig dragt til kirke-
brug, det var hvide, vide lærreds-knæ-
bukser og dertil en blå vadmelstrøje,
en lang bredstribet vest, hvide strøm-
per og sko med sølvspænder . Hoved-
tøjet var en sort lavpudlet hat med
bred skygge, der blev hæftet op til pul-
len på tre steder. Kun få brugte klædes-
frakker , men mange havde sort klædes
eller brunnels vest til kirkebrug. Al-
mindeligvis brugtes kasket og sorte eller
grå, grove filthatter i forskellige faconer.
Om vinteren brugte kystboerne store,
lådne fåreskindshuer , ja, nogle synes
endda at være født med dem, da de
brugte dem både ude og inde, sommer
og vinter.

Kvinderne var forholdsvis finere og
mere moderne klædte end mændene.
Ved højtidelige lejligheder brugte de
sorte eller brune uldne kjoler og sja-
ler.» ...Som en mærkværdighed fortje-
ner det at anføres, at de saakaldte høie
eller franske Kapper, som i de sidste
10 til 12 Aar havde været brugt af næs-
ten alle yngre Koner og Piger, ikke
have formaaet at vinde Hævd, idet det
ældgamle jydske hovedtøi med lange
udstaaende Vinger igjen, til de ældre
Fruentimmers Fornøielse, begynder
at fortrænge dem ... «. Enkelte gamle
koner brugte jyske kapper af ældre
form, der havde betydeligt kortere vin-
ger og med tilhørende sorte fløjeis
»snip« (pandesmække, kantet med
sorte blonder eller kniplinger).

Forøvrigt var det kun til helligdags
og når de rejste ud, at kvinderne ville
bære pæne klæder. Til hverdag gik de
mere tarveligt klædt iført hvergarns
kjole og hel uldent forklæde, og da de
var meget arbejdsomme, fandt de fleste
det spild af deres kostbare tid at bruge
den til at rede hår eller vaske sig, hvil-
ket i reglen kun skete en gang om ugen,
og når de skulle »fra Huse«.

Søndag morgen vaskede og kæm-
mede hele husstanden sig, og det blev
ofte ilde optaget af de gamle, hvis de
unge til hverdags ville vaske sig eller
rede hår: - »De Sturhejd ka godt
uiværes«, sagde de. Knud Bødker.

Hjemstavnsliv
som
medlemsblad
Vi fik i den daværende bestyrelse for
»Fandango« i Horsens for to år siden på
generalforsamlingen vedtaget, at vi
skulle holde Hjemstavnsliv som med-
lemsblad, tilsendt de enkelte husstande i
medlemskredsen. Vi syntes, at det var ri-
meligt, at vi som folkedansere og spille-
mænd holdt Hjemstavnsliv, så vi/med-
lemmerne kunne få et lidt bredere ind-
blik i, hvad det er, vi går og laver i
fritiden.

Det har også fungeret nogenlunde ef-
ter hensigten, men jeg må nu konstatere,
at det også kun er »nogenlunde«. Bla-
det er åbenbart kun interessant læsning
for ledere/spillemænd/bestyrelsesmed-
lemmer og dansere, som er interesserede
udover foreningsniveauet.

Jeg fik forleden fra et af vore med-
lemmer en forespørgsel om, om ikke
hun kunne slippe for at få »Hjemstavns-
liv«, idet hun ikke var interesseret i bla-
det. Hun gad ikke se om, at denne eller
hin leder spillemand/formand havde en
eller anden de allerfleste ligegyldig rund
fødselsdag eller bryllupsdag.

Umiddelbart syntes jeg, hun var »for
skarp«, men jeg vil give hende »nogen
ret« i, hvad hun siger. Bladet er ikke inte-
ressant nok for almindelige folkedanse-
re i vore foreninger.

Jeg vil komme med et forslag. Hvor-
for får man ikke nogle lokale referenter
(ikke noget med en fin redaktør) ude i de
enkelte amter. Det skal være en alminde-
lig menig folkedanser, som ikke må/skal
være tilknyttet en bestyrelse, hverken i
amt eller forening, og som kun skal have
til opgave at samle stof sammen fra am-
tets folkedanserforeninger - og også
gerne selv må tage et initiativ og opsøge,
skrive og fotografere fra aktiviteter i
amtet - og indsende det opsamlede
stof til Hjemstavnsliv's redaktion, som
så vil få betydelig bedre mulighed for at
gøre bladet læseværdigt for andre end
ledere, spillemænd og bestyrelsesmed-
lemmer. M d l' h'le ven 19 l sen.

Kjeld østrup,
Horsens.

Det er lige, hvad vi har brug for, så
skynd jer at finde en amtsreferant - el-
ler måske flere. Af praktiske grunde skal
det indsendte stof dog stadig sendes til
sekretariatet eller redaktøren.


