
Damerne synes hurtigere at have optaget de
franske moder end mændene. Allerede i århun-
dredets første tid finder man det, man senere
kalder empiredragten: den lange, folderige kjole
af let, lyst stof, silke, musselin eller sirts, med
så kort liv, at livbæltet i begyndelsen sad næsten
helt oppe under armene med stærkt blottet barm
eller dækket med et Fichu og flere rækker af
opstående pibestrimler, rucher, om halsen. Ær-
merne var korte; man bar derfor lange hand-
sker. Dertil lyse strømper med små sko og an-
kelbånd på fødderne samt på hovedet turban,
stråhat med mangfoldige blomster eller kyse-
formet silkehat. Som overtøj brugtes korte kå-
ber om vinteren og den såkaldte saloppe om
sommeren. I foråret og sommeren 1801 var der
endog damer, der anlagde en uniform i lighed
med studenternes, blå trøje og gråt skørt med
rund hat og hvid kokarde. Velstående folk
brugte undertiden at klæde deres småpiger i
bonde- eller nationaldragt!

Sønderjysk forlovelse
og bryllup
Festlig skildring af, hvordan alle i landsbyen delte
glæder med hinanden.

Kvindeforeningens distrikt Sydangel fik sidste år
i den danske skole i Sønder Brarup et foredrag om
forlovelses- og bryllupsskikke i Sønderjylland.
Lars og Lotte Schubert, Flensborg, fortalte i en
sprudlende kavalkade om de gamle skikke, der
også anvendtes i Sydslesvig. Vi tror også, det vil
interessere vore læsere.

Et bryllup var en af de største og glædeligste
fester, indledte Lotte Schubert. På landet var det
en fest for hele landsbyen, og man var endnu i
gamle dage i den lykkelige situation, at man hjalp
hinanden. Vi må nu tænke os 150-200 år tilbage i
tiden. Folkeskikkene i landsbyen var blevet til
gennem århundrene, vokset frem med livet, og den,
der ikke ville følge disse skikke, var uden for fæl-
lesskabet.

Som det også er i dag, sørgede man for, at de
unge fik en så god uddannelse som muligt og at få
denl så godt gift, som det lod sig gøre, standsmæs-

sigt og ikke nedefter. Det var far og mor, der be-
stemte, hvem der skulle have hinanden, ikke de
unge selv. Forældreparrene ordnede den materielle
side af sagen. Økonomien måtte være i orden. Og
gjorde unge vrøvl, sagde man: »Husk dog på, at
når krybben er tom, bides hestene«. Det bøjede
man sig for, sådan var man opdraget.

Hvordan kom sådant et ægteskab i stand?
Der sad en giftefærdig pige på gården, og det var
en god gård. En gammel tante blev sat ind i sagen
og gik hen og snakkede med skrædderen. Han kom
rundt i hjemmene og kendte alle folk - også deres
økonomiske forhold. Lykkedes det så at finde en
passende ung mand, blev hans forældre først invi-
teret til den unge piges hjem. Man snakkede om
alt muligt' andet, først til sidst kom man ind på
sagen og drøftede derpå ivrigt medgjften og den
øvrige økonomi. Som tak fik skrædderen en pen-
gegave eller et par lange støvler.

Senere finder de unge selv hinanden

Længere oppe i tiden blev det de unge, der selv
bestemte, hvem de ville have. Langt omkring kom
man ikke dengang, men hjemme fik man en god
uddannelse, han som bonde og hun i hus og have.
De unge piger blev holdt til med at lave mad,
bage, brygge øl, spinde, væve, støbe lys osv., en
dygtighed vi i dag må misunde dem. Blev der så
kartet uld på nabogården, samledes pigerne der,
sang, fortalte historier og morede sig. Hen på afte-
nen kom også de unge mænd for at være med. Men
de bedste lejligheder til at mødes, var festerne, til
jul, ved forårsfesterne, sankthans eller i høsten.
Dette sidste gjaldt både ved arbejdet på marken,
og når det sidste læs med en udklædt høstpige oven
på kørte landsbyen rundt, og hun råbte: Fuk, Fuk,
Fuk, hurra! eller ved gildet ovenpå!

Han må gå at fri
Kom så den dag - de unge selv havde aftalt -
hvor han skulle hen at fri, stillede han i sit fineste
stads i hendes hjem og blev budt ind til hendes
forældre, medens hun havde travlt i køkkenet. De
snakkede nu først om alt muligt andet, som regel
ville han købe noget, indtil de til sidst nåede til
sagens kerne. Blev de da enige, blev pigen kaldt
ind, og alt var i orden.

Forlovelse hos præsten
I 1544 indførte Christian III ved lov i vor lands-
del, at forlovelsen skulle være en kirkelig hand-
ling. De unge måtte da til præsten den fastsatte
dag. Han indførte navnene i kirkebogen, holdt en



from og formanende tale, og præstefruen serverede
vin og kransekage. Søndagen derefter blev der lyst
første gang til ægteskab fra prædikestolen. Det
var en kongelig bestemmelse, befolkningen ikke
var særlig glad for, den holdt sig til 1875. Forlo-
velsesfesten fortsattes i brudens hjem. De unge gav
hinanden gaver, og det var ikke kedelige ting. Han
kunne forære hende et snittet eller malet mangle-
bræt, en salmebog med sølvspænde eller en fin
lugtedåse i sølv af form som et hjerte eller en vase
med en klap forneden, hvor mønten til klingbeu-
telen kunne ligge. Hun gav ham en sølvbeslagen
merskumspibe eller en urkæde, flettet af sit eget
hår.

Brylluppet skulle som regel være en fredag og
stod i brudens hjem. En skaffer blev bestilt, spille-
mænd, kogekone og andre. De unge mænd hentede
borde og stole og pyntede loen, pigerne hjalp med
at smykke bruden. Der skulle købes ind, og bru-
dens udstyr skulle flyttes til det ny hjem. En uge
før brylluppet, om torsdagen kørte naboerne op
foran brudens hjem for at hjælpe til. Det var nem-
lig ikke lidt, hun havde samlet, hvad en liste fra
Als lader forstå: 2 egetræskister, 2 skrin, klæde-
skab, kommode, køkkentøj, lysestager, linned, sen-
geklæder, gangtøj, forklæder, en ko og et par får
med lam. Pigen kom med det første l~s, medens
den unge mand var med den vogn, hvor spinde-
hjulet var. Der sad han og drejede hele vejen. I
Angel kom man - dersom flytningen foregik fra
en landsby til en anden - toget i møde og bød på
vin og kage. Hver gang blev det imidlertid af-
slået. Man måtte intet nyde undervejs, ikke før
man havde nået det ny hjem. Det første, der kom
på plads, var brudesengen og sengetøjet hertil.

Kostmanden byder til fest

I kirken blev der lyst til ægteskab tre gange, og det
unge par måtte med for at høre, når de "faldt ned
fra prædikestolen«.

Om tirsdagen inden brylluppet købte man ind,
alt det "udenlandske« og fine, man ikke selv
havde. På Als blev en kostmand sendt af sted i
dagene før festen for at byde ind. Han red fra
gård til gård i sit fine tøj og med blomster og bånd
i hatten: "Go' dav, go' dav! Er I her alle, som
hører til huset?« for før de alle var der, måtte han
ikke fremsige sin "kostkage«. Han tog så fat, i en
køre. Gik han i stå, måtte han begynde forfra.
Derfor lod han sig ikke forstyrre, selvom skræd-
deren foregav at falde ned fra bordet til alles
morskab. "Så kom I alle, som jeg har sagt!« slut-
tede han, og det kunne blive til 2-300 mennesker.
Da kom snapsen frem. Når turen rundt varede 3-4

dage, var det ikke underligt, at kostmanden var
"højt til biens«, når han endelig nåede hjem.

Svigermor lægger sin gave
"Fadekonen« fik nu travlt med at samle bestik,
porcelæn og duge, og karlene skulle "drage 10«. De
største lagner blev omhyggeligt syet sammen til et
mægtigt stykke, som blev holdt oppe i midten med
et stort pyntet vognhjul med blomster og lys, og
så faldt det ned til alle sider som et stort telt. Lo-
ens støvede bjælker og stråtaget skulle gemmes.

Torsdagen var rigtig "ryg-ind-dag«. Folk fra
hele landsbyen kom med gaver, mest madvarer til
festen og blev under stort ståhej beværtede i køk-
kenet. Bordene blev dækket, og svigermor pyntede
brudekammeret, lagde frisk halm i sengen og rene
lagner og dyner. Oven på den nyredte seng lagde
hun sin gave til svigersønnen. Det var gerne en
skjorte, hun selv havde syet og hvide, strikkede
strømper med smalle, kulørte strømpebånd. Var hun
færdig, kaldte hun på sin svigersøn og stod i et
hjørne og så til. Pludselig råber han: "Men, hvor
er min brud?« - hun havde gemt sig. Nu gik den
vilde jagt ind, til hun var fundet og hjembragt.
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Torsdag den 8. april afholdt Folkedanserfor-
eningen for Århus og Omegn ordinær general-
forsamling og afslutning i Døvestiftelsen i År-
hus. Foreningen tog samme aften afsked med
foreningens danseleder gennem 13 år, Verner
Sletskov. F. F. A. O.s formand takkede ham og
hans trofaste hjælper, Bodil Sletskov, for deres
store indsats for foreningen og for folkedans
gennem mange år. Bodil og Verner Sletskov
blev udnævnt til æresmedlem af F. F. A. O. og
fik som erindring det kg!. årskrus 1976 med in-
skription TAK. F. F. A. O.

Foreningen fik også ny formand, da Jørn Pe-
tersen trak sig tilbage på grund af manglende
tid. Som ny formand valgtes Poul Nørregård,
Brendstrup.

Sønderjysk forlovelse
og bryllup
(Fortsat fra sidste nummer).

Brudekrone
Bruden havde dengang ikke slør, men en smuk
brudekrone på hovedet. Den kunne lejes i præste-
gården, om man da ikke var så velhavende, at
familien havde sin egen. Kunstige blomster, perler,
sølv eller guld smykkede bruden. To gifte koner
pyntede hende, og hun måtte ikke se sig selv i
spejlet.

- Og stl gik det til kirke
12-14 unge mænd red foran brudefølget. Spille-
mændene skulle spille hele vejen. Bruden kom med
sine piger, og brudgommen for sig med sine karle.
Hvor malerisk og smukt har det ikke været med

de skønne dragter dengang. Præsten stod i kirke-
døren og tog imod, og efter vielsen gik alle om
alteret og ofrede. Først efter vielsen og på vejen
hjem sad det unge par sammen. Her var på Als den
ejendommelige skik, at de store forvovne drenge
kappedes om, hvem der kunne ride flest gange
mellem brudetoget og gården, inden brudeparret
kom, et vildt ridt.

Brudemiddagen indtages
Nu kom skafferen på arbejde. Enhver skulle sidde
efter rang og stand, de ældre i stuerne, de unge på
loen. Nødder og rosiner blev stillet frem, og »strø-
piger« fyldte skålene, efterhånden som de blev
tomme. Med følgende bramfri opfordring bød
skafferen så til bords: » Æde, folkens, æde, ka' I
li' de', Gi' I ha' de' ellers ka' I min arme salighed-
spart la' de' stå!" Suppen kom på bordet med sup-
pekød og slagtehøns, og præsten holdt sin tale. Så
blev stegen sat frem og risengrød. Ris kom fra
østen, det var dyrt og fint. Konerne fik kager,
mændene tobak.

På vestkysten var det uomgængeligt vinsuppe
med kogt skinke og franskbrød med smør, man
fik til festmiddagen.

Det kostede dyrt
Havde de spist en 3-4 timer, gik døren til køkke-
net op, og en mand kom ind med en tallerken i
hånden og erklærede, at kogekonen havde været
så uheldig at slå en stor kostbar terrin i stykker.
Lidt senere gik atter en tallerken om - det var til
kostmanden. Den tredje indsamling gjaldt de
gamle og fattige i landsbyen. Til slut holdt skaffe-
ren en tale og bød velbekomme.

Loen blev nu ryddet, der skulle danses. Bruden
havde imidlertid trukket sig tilbage for at skifte
tøj. Brudekronen blev afløst af den hue, de gifte
koner gik med. Det var almindeligt, at skafferen
dansede den første dans med bruden. Derpå dan-
sede hun med brudgommen, faderen, svigerfade-
ren osv. Punch og øl satte stemningen i vejret, og
man blev ved til den lyse morgen. Mændene spil-
lede kort, og byens 12 bedste spillemænd leverede
musikken. En stor terrin fyldtes med gaver. Den
nærmeste familie gav sølvtøj, ellers gav man pen-
ge. Hvorledes skulle ellers et så stort bryllup be-
tales?

Ved midnat trak brudeparret sig tilbage til bru-
dekammeret, fulgt af lystige gæster. Nu gjaldt det
om at passe godt på, at alle vinduer og døre var
forsvarligt lukkede og tildækkede. Alskens løjer
blev drevet. Måske var lagnerne syet sammen.
Hen på morgenen blev der banket hårdt på døren,



og brudgommen måtte lukke op. Under stort hal-
løj blev en brun krukke med brødsuppe og en stor
træske bragt ind, og hun måtte, siddende op i
sengen made sin mand med skeen. Denne skik med
den »brune pot« - fortalte en ældre dame mig i
fjor i Flensborg, havde hun oplevet for 50 år siden
til sit eget bryllup på Als.

Lørdagen var »Æ knavdav«, hvor der blev spist
rester og holdt gilde for hjælperne, og om sønda-
gen gik alle i kirke.

Et bryllup dengang var en fest for hele lands-
byen, man fulgtes ad i livet og delte glæder såvel
som sorger med hinanden.

Jydske Tidende,
8. juni 1975.


