
Beretninger
om folks liv, tro og tænkning i ældre tider.
Samlet af Knud Bødker.

OM MANDEN JENS BONDE
Der boede en mand i nærheden af Lem-
ming, som hed Jens Bonde, og han skul-
le forestille at være noget så klog og lidt
af en doktor. Han havde ikke mange læ-
gemidler til at kurere folk med, lidt sal-
miakspiritus, lidt hvidt kamferolie, nog-
le kamferdråber og til kreaturerne en
sprøjte og en svamp. Han fik sin medi-
cin fra Randers, for 30 Rigsdaler ad gan-
gen, sagde han, men det var nok løgn,
for der var kun for 30 skilling. Han for-
stod også at årlade, og folk var lidt ræd-
de for ham og troede, at han kunne no-
get - både ondt og godt.

Han gik ud i ni sogne, der var hans di-
strikt, og rundt på gårdene fik han et få-
relår et sted, noget flæsk et andet sted og
mel og gryn, som han anbragte i en
tværsæk han havde omkring nakken.
De madvarer, han sådan fik, tog han
med hjem og lagde op på loftet.

Han sagde, han havde lært sine kunst-
ner i Berlin, men det var endda også
løgn, for der havde han aldrig været.
Når han fortalte om sine bedrifter, og
om hvad han havde oplevet, føjede han
altid til: »Det var dengang a gik med
kniplinger«. Men han havde aldrig gået
med kniplinger.

Han var en sær een, der var slem til at
komme i slagsmål, og så ville han bide
fingrene af dem han sloges med, så kun-
ne han jo doktorere på dem bagefter.

Han gik også og tiggede sæd korn, og
fik det godt nok, ligesom han også tig-
gede plovbed (d.v.s. fik f.eks. naboen til
at pløje et stykke af hans agre), og det
kunne han også få folk til, for de var lidt
rædde for, at han ellers skulle gøre deres
kreaturer syge - kreaturerne gik jo den-
gang ude om efteråret.

Han såede spergel på det sted, han
havde, og det ville kreaturerne gå efter,



så lånte han alle de høleer, han kunne,
og satte dem fast i jorden omkring sper-
gelmarken - og så kunne kreaturerne
gå og skære sig i benene - og så havde
han noget at doktorere på.

Hans første kone behandlede han
meget dårligt. Han trak hende i håret,
trampede med træsko på hende, og da
hun døde giftede han sig med en sær bit-
te rødøjet een, der var meget nøje og
bandede forskrækkeligt. Når hun var
dårlig tilpas - og det var hun tit - kun-
ne hun sige: - A har Satan torne mig
hverken rist eller ro eller hvile den hele
nat!

Når Jens var hjemme, sad han foran
ler kakkelovnen, der stod i stuen, med en
fod på hvert hjørne og ragede i asken.
Kom der nogen, sagde han: - Kjesten,
hent et stykke flæsk! Men hun gik ikke
første gang, han sagde det, så han måtte
gentage det et par gange, inden hun satte
loftstigen til og hentede flæsk på loftet.

Han stegte selv flæsket på panden og
varmede lidt øl i en potte.

- Skær os en melmad, Kjesten, sag-
de han, og så skar hun nogle små bitte
snitter, lukkede spisekammerdøren og
smed nøglen i bordskuffen.

Denne her Kjesten Bonde var en slem
sølle kone i sit hus. En gang, da de skulle
køre mergel, skulle folkene have lidt
grød til deres frokost, men hun kunne
ikke selv finde ud af at lave det, så hun
bad nabokonerne om at hjælpe, og da
der skulle hældes mælk i en gryde stod
hun og var optaget af det og jamrede: -
Nu i Jesu Kristi navn, og Gud i himme-
lens rige, bevar det nu for al skade og
ulykke! Hun trak altid alle klæderne -
også særken - af, når hun skulle sove
om natten eller til middag, og så lagde
hun klæderne på en stol ved sengen. Dø-
ren var aldrig låst, for der kom folk både
nat og dag og ville tale med Jens.

En dreng kom en nat og skulle hente
Jens til et sygt kreatur.

Kjesten sprang ud af sengen, snuppe-
de særken og trak den op over hovedet,
da drengen kom ind, og råbte: - Hvad
skal du???

Den arme dreng blev så forskrækket
- og styrtede ud af døren uden at have
fået forrettet sit ærinde.

Da Jens Bonde døde blev hun gift
igen. Forinden mødte hun dog med sin
tilkomne på Brårup Marked for at afgø-
re giftemålet imellem dem. Den nye
mand - man kaldte ham siden Søren
Bonde - fortalte til en bekendt, at han
sagtens kunne kende hende blandt alle
markedsfolkene, selvom han kun havde
set hende een gang. Blandt naboer der-
hjemme undrede man sig ikke over det,
for han kunne vel kende hende på hen-
des fødder, for hendes hoser var lige så
stive som støvleskafter, da hun altid gik
og pessede lige ned i træskoene, og så gik
hun jo og var våd og beskidt der altid.

OM FRIERI
OG DETS FØLGER
En gammel mand fra VoIlerup fortæller
her om sit gifternål. Den originale beret-
ning er i ren jysk dialekt, som her er
» fordansket<c
»Ja, så var det dengang a tjente ved
Gunder Mikkelsen i VoIlerup som avls-
karl, så var det en dag hen i foråret, a gik
og pløjede ude i vestageren, da kom a til
at tænke på, at ligegyldigt, hvad a gjor-
de, så kom a altid til at tænke på Maren
i Rafsted. A spændte hestene lidt tidligt
fra den aften og siger til Gunder: »Hør,
a tror a vil et lille svit over ad Rafsted i
aften«.

»Ja, herregud Pæær, du råder jo
selv«, sagde Gunder.

A gik ud, og a sadlede det grå øge, a
vred æ hale op, ret til den knaste, og så
red a efter Rafsted til. Da a kom derover,
så bandt a det grå øg ved en pæl, der
stod ved døren. A gik hen og bankede
på, og der blev spurgt: »Hvem der?«,
»Venner og godtfolk«, siger a.

A var jo så fuld af ære og respekt, som
et menneske kunne være på jorden, det
var jo dennegang a tjente hos Gunder
Mikkels som avis karl.

De bød mig ind ad døren, a ka så godt
huske det, a satte mig på den stol med
den blå hynde på. Men ingen kom de-
rind. Da a havde siddet sådan en halv
stund, og der kom endnu ingen, så
tænkte a ved mig selv: »H vad ska det her
betyde«? Omsider blev der en myslen og
pyslen i køkkenet, men intet skete. Så
blev a gal i mit hoved, a stod op og gik ud
og satte mig på det grå øg, og a red efter
Vollerup til, til de gloendes gnister stod
ud bag. Da a kom hjem tog a naturligvis
sadlen af den grå og gav hende et godt
foder, og så gik a ind og ville i seng. Men
som a kommer ind i køkkenet råber
Gunder ud til mig, »æ melgrød står o æ
skorsten, lille Pæær«.

»A puster Fanden på din melgrød,
Gunder, for a er gal i mit hoved, skal a
sie vos«.

»Hm, hm, siger Gunder, det har nok
ikke været godt i aften, lille Pæær«!
»Det var det ikke«, siger a og lod melg-
røden stå og gik i min seng.

Så gik der lang tid hen, det blev som-
mer og vi fik travlt, og a tænkte ikke på
gifternål. Men da det så kom til efter-
året, og a gik og plovede til rug ude på
vesteragre, så fald t giftetankerne igen på
mig, og så tænkte a ved mig selv: »Ma-
ren har jo ingenting gjort dig, og du ved
jo ikke enten hun vil eller ej, du skulle da
ligegodt prøve at snakke med hende om
det«.

For hvordan det var eller ikke var, så
var Maren altid det bedste. A drejer den
aften lidt tidligt hjem fra plovs, og a si-
ger til Gunder: »- Hør her, Gunder, a
tror a vil et lille svir ad Rafsted i aften«.
»- Ja, værsgod, lille Pæær, du råder jo
dig selv«.

A drog mine kønne klæder på den af-
ten, sadler den grå og rider efter Rafsted
til.

Da a kommer derover, binder a den
grå ved pælen ligesom sidst. A pikkede
på døren, og der blev sagt: »Hvem der«?
A var jo så fuld af respekt, som et men-
neske kunne være på jorden. Det var
dennegang a tjente Gunder Mikkels
som avis karl.

A blev vist ind: »Værsgod at gå ind ad
døren«. A sagde tak og satte mig lige-
som sidst på den stol med den blå hynde
på. Da a havde siddet et lille stykke tid,
så kom Maren ind. A rejser mig op, gik
hen til hende og tog hende ved hånden
og sagde: »Hør, Maren, vil du eje mig al-
le dage«? Maren blev som lidt overra-
sket, for det kom lidt hovedkulds for
hende, men da hun havde betænkt sig
lidt, så hun op på mig og sagde: »Pæær,
er det din mening så siger a ja i Guds
navn«!

A blev så glad, a har aldrig været så
glad i mine dage, og a tror, at Maren blev
det også. Idet samme kommer moderen
ind, og da står vi begge to med hinanden
om halsen. Den gamle så det og siger
med det samme: »Hvad er det Ibestiller,
lille børn«? »Ja, hør her, siger a, Maren
og mig er nu blevet forlovet«. Så tog den
gamle os ved hænderne og sagde: »Da
tillykke, lille børn«. For a skal sige os,
den gamle kendte mig nok fra før lige så
vel som Maren. Vi talte jo så en stund
sammen den aften, så I kan nok tænke
jer, at a red glad efter VolIerup til. Da a
kom hjem og havde taget sadlen af den
grå, gav jeg hende et godt foder og et
ekstrafoder, og så gik a ind. Da a kom-
mer ind i køkkenet, så råber Gunder til
mig, at min melgrød stod ved skorsten.
»Tak, Gunder, tak«! sagde a.

»Nå, siger Gunder, det har nok været
en god aften, Pæær«?
»Ja, det har det«, siger a, og så fortalte
a hende, at Maren og mig vi var bleven
forlovet, og alt imens spiste a min mel-
grød, og det skal siges til Gunders ros, at
melgrøden var så god, at man kunne
væve den 3-4 gange rundt om sodstan-
gen.

Hen på foråret siger Gunder til mig:
»Hør, Pæær, du har været mig en tro
karl, og a har ingen arvinger, derfor har
a nu tænkt, at a vil overlade min gård til
dig og Maren, og så kan Igifte jer nu i
foråret«.

Hun fortalte mig så, hvad hun havde
tænkt, da hun ville have en god aftægt
og nogle enkelte skillinger, og det var a
godt tilfreds med.

Den gang a fortalte Maren og hendes
mor det, var de lige så godt tilfreds med
det, og så en skønne dag fik vi så bryl-
luppet bestemt.

Det holdt Gunder for os, og det skal
siges, at det var det største, der havde
været i Bjolderup Sogn.

Vi fik en køn brudevielse, og fik en
god middag, og så skulle vi til at danse.



Min svoger, lille Pæær af Ofning, han
skulle danse den første dans. Han ville
ha det stykke »Hejderom, hejderom,
hejderiddelidderom, den so, den rej, den
bejkon om«.

Den anden brudgomsfører, det var
Hans fra Trilde, han ville ha det stykke
»Å vidde kom va, å vidde kom va«, det
kunne een så herligt hoppe efter. Så kom
a, og a ville have det stykke »En hopsa
får vi jo dernæst, så ser vi hvem, der
hopper bedst«.

Sådan gik det til ved vort bryllup.


