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K,'trRE IIf,SER
Dette nummer er koncentferet om har givet anledning til at mindes, hvof-

begivenheder i gamle dage. Det er ikke dan den blev til i 1960 og kunne fejre

såhærkeligt foi et lokalhistorisk tids- Skjoldborgs 100-årsdag i196l.
skrift, men der er også ganske nye begi-
venheder, som allerede er blevet histo- fuets traditionelle julehistorie er fra
rie. Næsborg omkring år 1900, fottalt fra
KREJL har fulgt Løgstør TØmmerhan- en af de store gårde .

dels sidste dage i Bredgade , inden den Det viser sig, at Næsbofg Yaf et næsten

f\ttede til større lokaler, for at det ikke selvforsynende samfund, hvor ingen

skal glemmes, at det begyndte småt. skulle lide nød til iul.

Der er en artikel om et skibsforlis ved G'OD FORNøJELSE!
Livø i l9l2 med tragiske følger.

Skjoldborgsamlingen har forladt biblio-
teket og er installeret på lokalarkivet,
hvor den er ved at blive registrefet. Det

Forsidebilledetviser,hvordanTømmer- Bag ph akvarellen sidder et brev fra
handelen (som dengang hed Sal'vær- kunstneren, som har villet hylde sin

ket), så ud, i 1943. Det er en akvarel, gamle Naver-ven Morten Christensen.

maler af ZachaFriis. (se side 19!)
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Østerbro, den I8.Mai 1943
Steen Billes gade nr. 2 -IIØ.
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SKIBSFORLISVED LIVø I
t9r2 KOSTEDE ITODER OG

BARN TIVET
Af N.H. Lindbard og Løgstør Auis.

Den 15. Nouember 1962 gengau
Løgstør Auis et 50-års minde onx et
skibsforlis i 1912.
"Et sørgeligt 50 års minde bag nau-
nene på en af graustenene På
LØgstØr kirkegård".
Bag to naune på en af graustenene
på Løgstør kirkegård gemmer sig
en tragedie, der udspillede sig i
LøgstØr i denne måned for 50 år
siden. (Grøustenen er siden bleu

flynet eller sløjfet.)

En hollandsk galease "Geertje" - på vej
fra Lemvig tilAalborg for at indtage last
- blev, da den befandt sig i nærheden af
Livøs nordspids, ramt af en kastevind
med det resultat, at skibet krængede
ovef.

Besætningen - tre mand -, der op-
holdt sig på dækket, styrtede i søen,
hvorimod det lykkedes kaptajnen, som
stod ved roret, at holde sig fast.

Han halede skyndsomt båden, der
slæbte efter skibet, til sig, sprang i
denne og roede i det stæfkt oprgrtefar-
vand ud for at bjerge sit nødstedte
mandskab. Det lykkedes ham at fiske
alle tre mand op i båden, hvorpå han
roede tilbage til skibet.
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Om bord var situationen i mellemti-
den blevet endnu mere faretruende.
Bølgerne havde løsnet dækslugerne , og
gennem disse styrtede vandet ind i ski-
bets indre.

I løbet af ganske kort tid yar faftøjet,
der var bygget af jern, ffldt med vand
og sank hurtigt - så hurtigt, at der ikke
levnedes tid til at redde kaptajnens hu-
stru og barn, som befandt sig ombord i
skibet. De havde stået ved en af luger-
ne, da skibet forulykkede, og det ind-
væltende vand sugede dem ind i ski-
bets indre, så ethvert redningsforsøg
var fuldstændigt håbløst.

Kaptajnen måtte derfor give sit
mandskab besked om at ro ind til Livø,
hvor de meget forkomne fre mand fik
den allerbedste modtagelse.

Dagen efter ankom skibets kaptajn,
der hed Kramer og var fra den holland-
ske by Groningen, sammen med sin
styrmand ti. Løgstør, og Vandbygnings-
væsenets damper, "Delfinen", gik med
en dykker ombord ud til ulykkesstedet
for at undersøge fartøjet og gøre et for-
søgpit at bjerge ligene.

Den 6. november aftroldtes iLøgstøt



et søforhør af tre timefs varighed, men
der kom intet nyt frem.Tre dage senere
lykkedes det dykkeren at bierge liget af
barnet samt 700 kr. og et guldur, tilhø-
rende kaptajn Kramer; men skønt der
var foretaget flere forsøg, havde han
endnu ikke haft held til at bjerge liget
af kaptajnens hustru, og man begyndte
at tvivle på, om det i det hele taget
befandt sig ombord på skibet.

Samme dag ankom Svitzers bjerg-
ningsdamper "Kattegat" tll Løgstør,
efter at forhandlingerne mellem Svitzer
og ejeren af skibet havde ført til en afta-
le om en bjergeløn på 10.000 kr.

Flere af kaptajnens slægtninge var i
mellemtiden ankommen tll Løgstør fra
Groningen for at være ham til trøst i
hans store sorg og for at deltage i søn-
nens begravelse, der fandt sted den 17.
november fra Løgstøt Sygehus.

Omkring i byen vajede flagene på
halv stang. Et stort antal kranse dække-
de kisten, og mange af byens borgere
deltog i den gribende jordefærd.

På sygehuset talte ovedærer Rolig-
hed ganske kort, hvorefter det store
følge satte sig i bevægelse mod kirke-
gården. Her rettede provst Fich på tysk

Her ses "Geertje" efter reparefiion og omdøbning til "Wedderueen"
Billede : Bert Kruidboff archiue
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smukke og trøsterige ord til de nedbø-
jede eftedadte og forrettede jordpåkas-
telsen. På de eftedadtes vegne udtalte
borgmester Lehmann en tak for den
udviste deltagelse.

Dagen før vx det i øvrigt lykkedes
"Katteg"t" at bjerge den strandede
galease, og det viste sig, at skroget var
fuldstændigt ubeskadiget, hvorimod
master og rigning yar en del rampone-
fet.

Der blev senere taget bestemmelse
om at skibet skulle på bedding i
LøgstØt, og det blev efter endt repara-
tion liggende i Løgstør til hen ph foråt-

ret.
Liget af fru Kramer blev fundet et

sfykke ind i det nye hr, da det drev i
land på "Sanen". Kaptajn Kramer, der i
mellemtiden var vendt tilbage til
Groningen, kom til LØgstør for at delta-
ge i begravelsen, der foregik under
meget stor deltagelse.

Såvidt "Løgstør Avis". Men KREJLS

nysgerrighed er stor. En henvendelse til
Holland, (eller skal man nll sige
"Nederland"?) gav glimrende oplys-
ninger om skibet og den senere skæb-

ne.

"Bert Kruidhoff archive" meddeler på
engelsk:

GEERUE.
2-Mast Gaffelschooner. (Galease).

Kaldesignal: NSMP

Tonnage: 142 brutto,97 netto, 1 85 død-
vægt.

Dimensione r i 28,7 2x6,2Ox2,42.

Bygget 1910 på Scheepswerf Smit,
Sappemeer for H. Kramer, Groningen
som GEERTJE (NSMP).

O4.ll.l9I2 kæntret udfor "Logstaer".
(se ovenfor).

Kontrakten med Svitzer for bjergning-
en var på 18.000 d.kr. Skibet var forsik-
ret for 30.000 d.kr.

1919 solgt til Soc. Salicia, La Rochelle,
Frankrig og omdøbt til HENRI.

1924 solgt tilJ. Hijlkema, Groningen og
omdøbt til VLEDDERVEEN
(PI$(/MRÆIGZ).

1930 en bronzemotor indsat (90 bhp;

I94l solgt til C.V Bjorkland,
Amsterdam og omdøbt til AMULET
(PCQK)

24.09.1944 På en rejse fra Delfzijl til
Norge sank hun i Elben efter en kolli-
sion med en rysk patruljebåd.

LøgstørAvis, Bert Kruidhoff archive og
N.H. Lindhard.



Fornylig rnodtog Lokalhistorisk Ar-
kiu bele Skjoldborgsamlingen frø
biblioteket, son'r. mente, øt den uille
stå bedre på arkiuet.
Detfik os til at n'tindes, dø den bleu
samlet ind i 1960 fi Anledningen
uar at Skjoldborg skulle fylde 100 i
1961.
Bibliotekets kartotek uiste en nces-
ten komplet samling i førsteudga-
ueti nxen i uirkeligbedenfandtes der
kun tre bøgerSå ui (jeg) gik i gøng.

"Skjoldborg? Det er jo en mand, som
alle kendeq men ingen læser!" Med
disse nedslående ord blev jeg modtaget
af en københavnsk antikvarboghandler
på en tur rundt efter Skjoldborglittera-
tuf.

At han ikke havde ret, var jeg klar
over med det samme, for det var jo
netop fordi bibliotekets store samling
var blevet læst til laser, at den skulle
genopbygges, og da pressen omtalte
vores bestræbelseq fik vi bevis for den
stofe interesse, der stadig er for
Skjoldborg.

Fra alle sider strømmede det ind med
bøger, billeder m.m., og da vi manglede
fire bøger, fik jeg sendt en eftedysning
ud gennem Ritzaus bureau. Der kom
tte af bøgerne. En esbjergenser skrev:
"På den måde giver også jeg et lille
bidrag til mindet omJohan Skjoldborg,
hvis bøger og sange tit har glædet mig."

To dedicerede bøger kom fra forfat-
teren Anders Thuborg. Han skrev: 'Jeg
synes, jeg for min gamleVens Skyld bør
overlade Dem dem,for at der iLøgstør,
hvor han hBrte hjemme, og hvor hans
sidste Hvilested findes, kan være saa

fuldstændig en Samling af hans Værker
som muligt. Jeg var glad for hans
Venskab og for Dedikationerne i hans
Bøger til mig..."

Så manglede kun €n bog: "Gennem
de forenede Stater i Amerika", 1911.
Den var totalt forsmndet fra boglister-
ne. Men en dag kom en låner ind. Hun
havde hørt om mangelen, og kunne for-
tælle , at hun havde bogen.

Den yar udkommet som tillægsbog
til "Hus og Hjem". De fire tillægsbøger
for 191 1 var blevet indbundet under en
anden titel, men vi måtte gerne skære
Skjoldborg ud, hvis bogbinderen bandt
de tre andre sammen igen.

Ju b i I ce um s u d s ti I li n ge n

Nu var samlingen komplet til fødsels-
dagen, og så viste det sig, at det gængse
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Skjoldborg som lærer i Koldmose skole, omgiuet af børnene. 1895.

billede af Skjoldborg som husmands-
digter er for enkelt. Han har f. eks. skre-
vet meget (og sympatisk) om de gård-
mænd, der holdt husmændene nede.
Og måske noget af det bedste er hans
kvindeportrætte! især Sara og Lene.

Indledningen i "Sara", hvor hun går
hjem over heden, blev så vellykket, at

Jeppe Aakjær påstod, at den var stjålet
fra ham!

Han har også skrevet en enkelt søro-
man, med farbroderen som hovedper-
son. Den fik følgende skudsmål fra
Peter Skjoldborg: "Nej, bette Johan,
hold du dig til landjorden!"

Det morsomste rred indsamlingen var
alligevel småtryk, billeder og manll-
skripter. En af bøgerne om Skjoldborg
nævnte , atAakjær samlede på artikler af
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sine forfatterkolleger. En forespørgsel
til Nanna Aaklær på Jenle afslørede, at
der lå tre store mapper med udklip og
artikler tilbage til 1900, og hun ville
være glad foq at de kom et godt sted
hen.

Skjoldborg blev lærer fra Ranum
seminarium. En del af deres skudsmål
var, "om de kunne forestå!" Det blev
bedømt, om de kunne stille sig op
foran eleverne med violinen og lede
sangen, men Johan "kunne ej forestå".

Til gengæld kunne han fortællel
Fra en dame i Aalborg fik vi bl.a. et

fotografi af Skjoldborg som lærer i
Koldmose skole i Tranum sogn. Det er
fta ca. 1895 og viser ham mellem sine
skolebBrn, "faderstolt" med kasket,
fuldskæg og fingeren i vestegabet. De



små piger ligner i klædedragt og med
skrabede frisurer fuldstændig gamle
koner sat ned i måI, og drengene er
også temmelig "voksne" med kravetøj
og tætknappede jakker.

Af Skjoldborgs erindringer fremgår
også, at forholdet til børnene har været
faderligt og tillidstuldt. På grund af
hans usædvanlige undervisningsmeto-
der, @1.a. brugte han ikke de autorise-
rede bøger til religion), har der været
visse uoverensstemmelser i sognet, og
nu kommer biskoppen,V C. Schousboe,
på visitats. Skjoldborg fortæller:

"Saa indtraf Visitatsdagen. Der var
kommen nogle Fremmede i Skolen den
Dag, saa vidt jeg husker et Par Præster
og Lærere og nogle Forældre; der var
en Del Interesse for, hvordan den Dag
vilde spænde af.

Først kom mindste Klasse ind. Blandt
dem var en lille Pige, der gnavede paa

en Kage, hun havde købt af en
Hvedebrødskone ude i Gaarden.

Den lille Pige gjorde store øjne over
at se de fremmede Mænd, og en Biskop
havde hun aldrig set før. Hun gnavede
imens paa sin Kage.Jeg burde maaske
have sagt til hende, at hun skulde have
spist den, fgr hun kom ind i Skolestuen
eller gemt den til Side, men hvad, - hun
havde da selv købt og betalt den.

Vi tog fat paaOverhØringen.Men den
lille Pige blev ved at glo paa Biskoppen,
der var en meget svæf og rødmosset
Mand. Derimod syntes det ikke at til-
trække hende , hvad vi andre talte om.

Nu plejede jeg aldrig ligeud at sige til
et Bafn, at det skulde høre efter, naar
Barnet var virkelig optaget af noget
andet, f. Eks. en Edderkop, der spandt,
en Fugl, der flagrede udenfor Ruderne

eller en Sommerfugl, def var kommen
indenfor. Nu var MarensTanker optaget
af Biskoppen.

Vel sendte jeg nu og da et Ord med
fremtrædende Betoning forbi hendes
Øre, for, om muligt, aI vække
Opmærksomheden for mit. Det lykke-
des ikke.

Pludselig rejser den lille Pige sig fra
sin Plads, kommer ud midt paa Gulvet,
hvor jeg stod, og rykkede mig i
Frakken.

Skjoldborg, sagde hun med hentyd-
ning til Biskoppen, har den tykke Mand
nogle bette Børn hjemme?

Situationen vakte ingen opsigt hos
Børnene, for denslags var natudigt i vor
Skole til Hverdags. Derimod kunde jeg
mærke, at de Fremmede studsede, der
blev saa sædig stille.

Jeg ved det ikke, lille Maren, svarede
jeg hende, men naar vi er færdige, skal
jeg spørge ham ad.

Hun gik tilfreds tilbage til sin Plads,

og kort efter var hun med i det, vi
andre talte om, for hun var en opvakt
lille Pige".

Biskoppen Yar meget rørt ovet at
hun, trods den sædige situation, tillids-
fuldt gik til sin lærer for at fh svar på
spørgsmålet

En af hans elever bekræfter indtryk-
ket i nogle mindeord efter Skjoldborgs
død: "Vi skolebørn holdt alle så meget
af Skjoldborg, han var, som det blev
sagt ved hans bisættelse, en smuk
mand...Vi havde ikke meget af lektie-
læsning hjemme. Skjoldborg fortalte for
os både bibelhistorie , danmarkshistorie
og andre ting ude fra den store verden,
og så fortalte vi det for ham igen dagen
efter....undertiden kunne Skjoldborg
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sætte sig på et af skolebordenne og for-
tælle for os, så flokkedes vi om ham og
stillede ham spørgsmål om mange for-
skellige ting. I sådanne stunder traf det
ofte, at vi kom til at sige Far til ham i
stedet for Skjoldborg. Det morede
ham",

Fra den lokale turistforening kom et
lille manuskript med udkast til et radio-
foredrag, som er en lovsang over
Limfiorden og især Løgstør.Det er mær-
keligt, at turistforeningen ikke selv har
brugt foredraget, fof bedre reklame kan
dårligt tænkes.

HØr barc: "Lim{ordens pede. - Fra
Kattegat til Vesterhav slynger Lim-
lorden sig som et skinnende bånd om
Jyllands pande. Den sammenknltter
byerne ved det blå vand som en rad af
skønne stene med Løgstqr som en
perle i midten. Ja, Løgstgr er
Limfjordens perle. Og fiordens klare
strøm, der løber langs bolværket, er
som krystal".

Og længere nede: "Og solnedgange-
ne set fra Løgstør Bakke skal man lede
langt og længe for at finde mage til. Her
skal Ingemann have fået motivet til sin
sælsomt skønne aftensang "Der står et
slot iVesteded". Og det er vel sandsyn-
ligt nok, at Ingemann,når han gæstede
sin studiekammefat, der var præst i
Barmer, har set solnedgangen fra
Løgstør Bakke".

Gennem mange år korresponderede
Skjoldborg med skoleinspektør Hel-
toft, Hobro, og leverede bidrag til den-
nes læsebogssystem. På denne måde er
der bevaret fire håndskrevne digte plus
en del breve. Digtene er husmands-
sangen "Naar Vinteren rinder..." samt
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to andre, som har været trykt, og digtet
"Limfiorden", som ikke er blevet brugt,
og som man ikke var sikker på, overho-
vedet var trykt.

Det findes gengivet i forkortet form i
"Historisk Aarbog for Thisted Amt",
1942, iJens Roligheds artikel: Hvad de
gamle har fortalt omJohan Skjoldborg.

Der er dog en del forskel fra vort
håndskrevne eksemplar. En tredje vari-
ant kunne man finde på Landsbib-
lioteket iAalborg. Da de ikke er datere-
de, er det vanskeligt at afgøre, hvilken
af de tre, der er den sidste, men ud af
dem alle lyser Skjoldborgs kærlighed til
hjemstavnen:

"Men hvor jeg for iVerden,
så sang du i mit Sind,
du Bglge yed min Hjemmen
til Nordvestens frie Vind.
Nu staaf jeg her igen
med min slidte Vandringsstav
og hilser dig og takker dig
for alt, hvad du mig gav".

I Jens Roligheds artikel er der også en
beskrivelse af Skjoldborgs hus i
LøgstØr, som det stod ved fru
Skjoldborgs død i 1942. Her kan man
se , hvad man gik ghp af, da det ikke
lykkedes at erhverve huset til et
Skjoldborgmuseum.

Efter at have nævnt forfatterens
arbejdsbord, hyor de fleste af hans
bøger blev til, fortsætter artiklen: "I
Stuerne er der flere stilfulde Møbler og
prægtige Malerier. Man lægger mærke
til et Klaver, bygget og malet i stil med
det øvrige bohave, helt forskelligt fta
almindelige Klaverer.



Skjoldborg sagde engang: Det maatte
ha'en omgang Maling, ellers kunde det
ikke gaa at harre blandt alt det andet".

Blandt Malerierne, der er Gaver fra
Kunstnere og Venner, findes Niels
Bjerres Billede af LøgstØr og Fjorden,et
Billede af en enøjet Spaakvinde og et
Billede af en Særling fra Thy, der laa i
Sengen i ryvAar..."

Videre nævnes et birketræs-chatol,
som har sin egen historie . Da S. ønske-
de et chatol af en sædig form, blev han
henvist til en dygtig københavnsk
snedker, som fortalte, aL han skyldte
Skjoldborg sin gode forretning.

'Jeg er fraJylland, og enTid af mit Liv
drev jeg Tiden hen uden at have Lyst
eller Energi til noget som helst. Men saa

hørte jeg i Forsamlingshuset Dem tale
om "Arbejdets Personlighedsværdi", og
det bragte mig til at få Mod paa Livet og
Glæde vedArbejdet". Som en tak udfør-

te snedkeren arbejdet uden vededag.
Han hjalp mange mennesker med sin

"fine hjertelighed", som han skrev om i
1933. Her nævner han eksemPler På
godhed og hjertelighed, selv i de fattig-
ste hjem: "Saaledes er Dansken Paa
Højden af sit Væsen. Det er den fine
Hje rtelighed, der er et Udslag af
Danskens smukkeste Egenskaber".

De runde fgdselsdage gav anledning
til en mængde artikler.Ved hans 70-års-
dag udtalte statsministef stauning i
spidsen for et fakkeltog: "De blev
Landproletariatets Skildrer. Man følte,
at De havde Tilkrytning til den sorte
Muld og de bølgende Agre, men man
følte ogsaa, at De elskede Menneskene
højere end Jorden. De viste os Billeder
af Smaafolks triste Liv, af Fattigdom og
social Uret, men De viste os ogsaa

Kampen for bedre Kaalog De lod be-
standig Proletaren skue frem til enTid,
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Vedtobøn Skjoldborgs 100-års-dag den 27.april 1961 bleu der lagt blomster på
hans mindesten, som dengang stod længere aestpå ued bakkestien. Den måtte
rykke mere mod uest for at giue plads til Løgstørbal nr 2, indtil stenen fik sin
endelige placering ued Skjoldborgs Hus.
Personerne erfra uenstre:borgmesterVagn Bro, redaktørAnker Larsen, rutebilejer
Jesper Nielsen, bibliotekar N.H. Lindhard og busmand Sofus Jensen,Vindblæs.

hvor Vilkaarene yil ændre sig, hvor
Mennesket har sejret".

Det har ikke kunnet undgås, at
Skjoldborg måtte lægge navn til en
mængde anekdoter, og vi kan passende
slutte med følgende, der er fortalt af
Carl Dumreicher:'Johan Skjoldborg
Yar engang kommet i Kup6 sammen
med professor Laurits Birck og havde
underholdt ham om sin Husmandsdigt-
ning og sine Husmandsvenner. 'Ja, det
er godt nok, Skjoldborg", sagde Birck,
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"men hvad siger Husmændene til en
Digter, der er saa prunkende paa-
klædt?"

Dermed pegede }:ran paa Skjoldborgs
berømte brogede Vest med Sølvknap-
perne og Silkeopslagene.

Skjoldborg svarede: "Nu skal jeg for-
tælle Dem enTing, Professor Birck. Ser
De - der er noget ubehageligt ved de
fleste Mennesker. Og hos mig sidder
det nu ivesten".



Ingen led nød til jul i den gømle løndsby

I 1961 haade "AøIborgAmtsti-
dende" et jale-interuiew rned
proprietær J. Chr Welling,
Vahtedgaørd, skreaet af red.
Erik Lindstrøm. Han roser
Wellings eune til at fremstille
søgerne præcist og logisk.

"...Og da det en søndag formiddag
med diset støvregn, der slører den
berømmelige udsigt over
Sebbersund og Nibe Bredning, lyk-
kedes det at overtale ham til at for-
tælle om juleskikke i Vesthimmer-
land omkring århundredskiftet,
kommer hans beretning da også i
let overskuelig, kronologisk orden.

Dog bortset fra en hel del svin-
keærinder foranlediget af de hyg-
gelige omgivelser, Valstedgårds
lave stuer, hvor tusindet afbøger,
malerier og gedigne møbler, samt
utallige familie- og gårdbilleder
taler om fortid og minder fra
egnens store, ansete slægter.

Det er barndofllmens jul,ProPri-
etær'Welling fortæller om, ikke ved
århundredskiftet, for det betragter
han ikke som et skel af betydning.

Nej, for landbruget var det en
andededes skelsættende begiven-
hed, da man tilsluttede sig andels-
mejerierne. Det skete i Næsborg,
hvor Jens Chr. Welling havde sit
fødehjem i Tinggården, omkring
1896.

Et selvforsynende samfund
Næsborg,hvis gårde og huse ligger

tæt samlet om den højtliggende
kirke, var dengang et lille isoleret
landsbysamfund. Rent geografisk
var vor horisont begrænset til
LØgstør,Aggersund og Ny Mølle.

Det betød ikke, at vi havde det
kedsommeligt, for der var en
masse børn i Næsborg dengang.
Hos Jens Chr. Tvergaard pår

Næsborggård var der en børneflok
på 11, Rasmus Welling i Welling-
gård havde 8 børn,og hjemme hos
os iTinggården var vi også 8 børn,
lærer Thomsen havde 9 og Pastor
Formann l l børn. Og det var den
daglige omgangskreds.

Men der var også mange ypper-
lige særprægede gårdmænd, dygti-
ge folk aflige så god kvalitet som i
dag, og de var med til at løfte hele
egnen.

Det var et selvforsynende sam-

fund, og det viste sig ikke mindst
ved juletid. Forberedelserne til
højtiden begyndte stort set allere-
de i november med slagtning af et
par beder, et par yngrc ffu og67
lam. Der var, hvad man havde brug
for på en større gård til pålæg og
sulemad hele året.

Fåretælle brugtes til støbning af
tællelys, ulden skulle behandles,
kartes, spindes, væves til vadmel,
som man havde liggende i dler
sammen med lærred til lagner,
dynebetræk og linned, samt hør-
lærred, ligeledes af egen til-
virkning, til duge og håndklæder.

Man bagte selv brød hele året,
rugbrød og rugsigtebrød, men til
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jul skulle der natudigvis noget eks-
ta til, finere brød og kager og
skæppevis af pebernødder.

Der skulle regnes med store por-
tioner eftersom folkeholdet på en
jævn stor gard bestod af en mejer-
ske, som også var husjomfru, kok-
kepige, stuepige, bryggerspige og
barnepige samt et pat røgtere,fot-
kad og 67 unge karle og dertil kom
den børnerige familie.

Travlhed ude og inde
Travlheden steg efterhånden som
julen nærmede sig. Sypigen kom
med pressejem og maskine, tog
mål og syede tØj af vadmelrullen.

Den specielle julebagning skulle
overstås og derefter slagtningen af
et par grise, hvoraf alle dele blev
tilberedt som julesul, og desuden
slagtedes 2O-3O gæs og ænder.

De var ikke alle beregnet til eget
brug. Dydæge, købmand, præst og
degn skulle hver have en and eller
gås.

Det var en følge af det gode per-
sonlige forhold, som eksisterede
dengang. Det gav sig også udslag i
en stilfærdig form for socialfor-
sorg, der praktiseredes på en
sådan måde, at ingen i det lille
bysamfund led nød.

Også udendørs var der travlhed.
Det var en uskreven regel, at til jul
skulle pløjningen være overstået,
og plovene hængt op på lademu-
ren, rengjorte og indsmurte i olie.
Den mand,hvis plov stod i marken
i julen, minte døje mange spydig-
heder.

Det var også en skik, at samtlig€
kreaturer skulle klippes til jul, og

der skulle skæres vældige dynger
hakkelse, så man ikke skulle have
hakkelsesmaskinen i gang ijuleda-
gene.

Visse juleforberedelser var alle
fælles. Det gjaldt således fremstil-
lingen af den enkle og ret primiti-
ve pynt til juletræet og ligeledes
fremstillingen af pebernødder. Til
det formål samledes små og store
en aften i folkestuen, og så gik det
løs med at skære og trille vældige
dynger rt pebenødder, som deref-
ter blev bagt granithårde i gårdens
bageovn som afslutning på lule-
bagningen.

Julehygge og træthed
Endelig oprandt selve juleaften til
stor fryd for børnene og afgjort
lettelse for de voksne.

Man sarnledes til et solidt mål-
tid, hvor man tog godt og længe
for sig af de gode, hjemmelavede
produkter, og så gik man ind til
juletræet i gårdens største stu€.

Der var ingen overdådighed af
gaver, og det, der var i pakkerne,
var fornuftige, praktiske ting - det
man nu, lidt ovedegent kalder
"bløde pakker". Legetgj til børne-
ne var næsten ukendt; det drejede
sig i hvert fald kun om nogle spil.

I øvrigt gjorde man ikke stort ud
af juleaften af den simple grund, at
anstrengelserne før højtiden
havde været så store, at når man
nu efter den gode mad faldt til ro i
varmen, meldte trætheden og søv-
nigheden sig så eftertrykkeligt, at
man snart sad og smånikkede og
længes efter de solide dyner.

I juledagene gik man og hygge-
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Tinggården.

de sig; kun de absolut nødvendige
arbejder blev udfØrt, man havde
tid til at tage i kirke og til iulegil-
der. Men også gilderne foregik
under ret beskedne former.

Man kom sammen, sPiste, drak
og snakkede og spillede kort - et
par nye spil kort var et absolut
nødvendigt juletilbehør.

Børnene og de unge morede sig
med deres hiemmelavede kælke
eller løb på isen på dammene.
Enkelte havde skøjter, men de

øvrige klarede sig fint med at skøj-
te på kanten af deres jernbeslåede
træsko. Det gav ofte blodige knog-
ler og knæ, men det hørte med til
sporten.

Sædig stor morskab havde ung-
dommen l.Juledags aften, det var
Stafens-aften, hvor man løb rundt
og flyttede trillebøre og havelåger,

stoppede sække i skorstenene og
til gengæld blev beværtede med
punch. Nytårsaften skØd man det
nye år ind, ikke med moderne fYr-

værkeri, men med drabelige sort-
krudts-geværer, og Hellig Trekon-
gers-aften var de unge ude og
"rumle".
En svineblære over en blikPotte
var et effektivt spektakelinstru-
ment, og musikken honoreredes
med kager og en lille skilling..

Men bortset fra disse ungdom-
melige adspredelser fejrede man
julen stilfærdigt og værdigt, oghøi-
tiden gav anledning til at betone
det gode sindelag og sammenhold
i det lille landsbysamfund, der
betragtede sig som en natudig for-
syningsgruppe, hvor ingen måtte
mangle noget.

*,LLLLLLLLLLLLLL



Tørnmerbøndlen i går..
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