lokalhistorisk forening foe Sonbeeholb kommune

Arsskrift
1996
o

Pirkentavl, Rosenholm som vi besøgte på årets aftentur.

Nærværende årsskrift for 1996 er trykt i 500 eksemplarer og udgivet
af Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune og Sønderhald
Egnsarkiv, Nørregade 5B, 8963 Auning.
Eftertryk af årsskriftet - helt eller delvis - kun tilladt m ed udgiverens
tilladelse.
Årsskriftets tekst og illustrationer er tilrettelagt af et redaktionsudvalg
bestående af Jørgen Michaelsen, Else Lund, Vibeke Nielsen (ansv.),
Steffen Sørensen og Hanne Byriel Sørensen.
Fremstilling: Djurs Tryk, 86 48 36 33.
Ekspedition: Helga Sørensen, Årslev, 8900 Randers, (tlf. 86 49 13 40).
ISSN 0109-4017

INDHOLDSFORTEGNELSE
F orord........................................
En kvindeskæbne ..................
Glimt fra en bondes li v .........
At gøre vejr...............................
Årsberetning ...........................
Adresseliste

.3
.5
14
24
31
36

Forord
AF HENRIK VENSILD

Lokalhistorie er vigtig. Som ny på egnen er det glædeligt at opleve,
hvor levende den lokalhistoriske interesse er i Sønderhald Kommune.
Et egnsarkiv m ed en væsentlig samling, en forening med udflugter og
foredrag, et tidsskrift m ed spændende artikler.
Set i det store perspektiv syner en brugsforening måske ikke af meget,
en kirke mere eller m indre, en gårds historie eller en udgravning.
Men for de m ange mennesker, der har oplevet netop dette eller hint,
levet i sognene gennem årtier, er lokalhistorie væsentlig - m eget væs
entlig - og lokalhistorien er del af rigshistorien, en del af brugsfore
ningens historie, af kirkernes historie o.s.v. For at kunne tegne et bil
lede af rigshistorien, må man kende lokalhistorien godt. Det er derfor
væsentligt at bevare oplysninger om fortiden. Det er væsentligt at sam
le dem ind, mens folk, der husker godt, lever og kan fortælle. Det er
ikke nok med folketællinger, foreningshistorie og statistikker. Det er
det enkelte menneskes historie, der sammen m ed andre menneskers
historie giver et billede af tiden i samfundets historie.
Der er meget, vi gerne ville vide i dag. F.eks. hvem byggede Fausing
kirke, og hvorfor ligger den netop der, hvor den ligger? Hvem gav
ordre til byggeriet? Hvor kom stenene fra, hvem huggede dem, hvor
lang tid tog det, og hvad kostede det? Hvem bekostede f.eks. den ene
stående m iddelalderdøbefont i bronze? Vi får nok aldrig svar på dette.
Måske kan vi også leve uden svaret - og nej, vi er mange, der også ger
ne ville vide dette, vide alt om vores område.
På Dansk Landbrugsm useum har vi derfor sat et undersøgelsesarbej
de i gang om, hvordan landbruget blev drevet på GI. Estrup efter
delingen i 1926. Der er stadig folk, der kan huske en del af dette,
huske dagligdagen, arbejdet, glæder og sorger o.s.v. Genstandene på
Landbrugsm useet er ikke nok, de skal tale, fortælle deres historie. Det
er det, museet bl.a. er til for. Vi skal fortælle historie både den lokale
og den landsdækkende.
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Forladt!

en lille staar saa ene,
| for de er døde, baade
har ingen Hat og Sko, ■ hendes Far og hendes Mor.
og der er skarpe Stene
j Skulde du nu møde
paa Vejen, kan du tro ! — | en Dag paa din V ej,
naar du selv vokser op
O g ene maa hun vandre,
til hun engang biir stor,
og tjener Penge,

Børnevennen 1902.
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nogle fattige Stakler,
som bange skjuler sig,
saa hjælp dem med det,
hvortil de trænge!

Onkel Kaj .

En kvindeskæbne
AF ELSE LUND

Hvor hård tilværelsen kunne være for en fattig kvinde og
enlig mor uden den sociale bistand og offentlige forsorg,
vi kender i dag, kan følgende beretning måske fortælle
noget om.
En tidlig torsdag morgen sidst i august 1859 får en kone, der tillige med
sin mand og børn bor i Årslev fattighus (Clausholmvej 202), besøg af sin
ældre søster Bodil Marie, hun vil bl.a. hilse på sin søn, der er sat i pleje
hos søsteren.
Bodil Marie tjener ellers på Hevring mølle, beliggende ca. 5 km fra
Ørsted, men har, sammen med en anden tjenestepige, Cathrine
Schnejder, fået fri et par dage. De følges nu ad til Årslev, hvorefter
Cathrine går til Clausholm for at besøge sine forældre.
Bodil Marie er iført en brun, ulden kjole, et blåt lærredsskørt med
grønne blomster, et uldent sjal, en brun silkehue m ed en blå sløjfe i
nakken og en sort »fiskebenshat« med brune blomster. Med sig har
hun en strikket trøje, en hvid lærredspose og et stort sølvur (lom
m eur). Da hun imidlertid m angler penge, sælger hun sjalet til Søren
Lunds kone i Årslev for en rigsdaler og skørtet til en anden kone i fat
tighuset for 24 skilling.
De to kvinder skulle have været tilbage i deres plads fredag aften, men
Bodil Marie overtaler Cathrine til, at de bliver borte et par dage mere.
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Om lørdagen mødes de i Årslev, men da det regner, bliver de enige
om at vende tilbage til Clausholm, hvor de overnatter ved Cathrines
forældre.
Søndag m orgen begiver de sig omsider af sted. De går fra Clausholm
mod Hørning, men på vejen hertil kom m er Bodil Marie i tanke om,
at hun ikke vil m øde i sin plads igen. - G runden hertil hører vi sene
re. - Lidt uden for H ørning standser hun derfor op, og for at slippe af
med Cathrine foregiver hun, at hun vil ind til byen for at få sig noget
at drikke og straks komme tilbage.
Cathrine må imidlertid, efter forgæves venten, vende tilbage i pladsen
uden Bodil Marie. Hun, derimod, begiver sig på »vandring«, og i sep
tem ber m åned er hun nået til Nørhald kommune, hvor hun besøger
Knud »Pjaltekræmmer« og hans kone i Hald fattighus og bliver hos
dem et par dage. U nder sit ophold om taler hun, at hun har et ur, hun
gerne vil sælge, og ved Knuds hjælp får hun det solgt til en husm and i
Hald for 3 rigsdaler.
Bodil Marie går nu videre til Knejsted, hvor hun har et barn i pleje
hos skomager Svenningsen. H er opholder hun sig nogle dage og sæl
ger ved samme lejlighed sin hue til en kone, der bor i samme hus, for
1 mark.
U nder sit ophold hos skomageren bliver hun kæreste med en karl ved
navn Peter, der tjener på en gård i Råby. Han beder hende komme ud
til ham på gården, og hun får derfor Svenningsen til at følge hende
derud den 19. september. Hun sover nu ved karlen om natten og
opholder sig hos hans søster, på Råby mark, om dagen.
Den 24. septem ber klokken 4 om m orgenen lister Bodil Marie sig op,
stjæler Peters ur, der hæ nger på væggen over sengen, og sniger sig
gennem en gåsesti ud i gården og bort uden at blive opdaget. Hun
begiver sig derefter til Randers, hvor hun vil sælge uret. Det når hun
nu ikke, for ved sin ankomst til byen bliver hun anholdt som efterlyst,
bortgået fra Hevring mølle.
U nder påfølgende retssag forklarer Bodil Marie, at hun, der tjente
grev Rantzau på Hevring mølle, en onsdag i slutningen af forrige
m åned får tilladelse til at gå ud i besøg på landet og går fra møllen
samme dags aften klokken 12. H un begiver sig til sin søster i Årslev,
hvor hun er et par dage. - H un får kosten rundt omkring ved de folk,
hun besøger, og udfører husgerning derfor.
Da hun går fra møllen, er det hendes hensigt at komme tilbage, men
da hun af jom fruen der på gården har lånt et sjal, som hun senere har
solgt, bestemm er hun sig for at blive borte.
Hun skulle have 17 rigsdaler i løn for sommeren. H eraf har hun tidli
gere fået 1 rigsdaler, og den dag hun går bort, får hun atter 1 rigsda
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ler. Pengene har hun brugt dels til fortæring, dels til en skjorte til
hendes søn, hvortil også den rigsdaler hun får for sjalet, er medgået.
Det ur, hun har på sig ved anholdelsen, nægter hun at være kommen
til på uærlig vis. H un har købt det af en møllesvend på Hevring mølle
for 9 rigsdaler. Hun har endnu ikke betalt det, da han har givet hende
henstand til november. H un har dog indset, at hun ikke kan betale
det, men næ nner ikke at skille sig af m ed det, så hendes ærinde her i
byen var ikke at sælge det, m en kun at købe noget brød til et barn,
hun har i Bendstrup.
Bodil Marie erkender nu også, at hun har fået politihold om at sørge
for at have stadig og fast erhverv, samt anm elde så snart hun m angler
dette, under trussel om straf for løsgængeri. - Endelig står der i rets
akten:
»Da anholdte har vedgået bedrageligt forhold og er en omstrejfende
person, vil det, for at have hende tilstede under sagens fremstilling,
være nødvendigt at belægge hende med personlig arrest.«
U nder påfølgende justitssag kom m er det nu frem, at alle de beklæd
ningsgenstande, Bodil Marie er iført eller medbringer, da hun
besøger søsteren, er ting, hun har lånt hos andre tjenestepiger, eller
koner, på møllen, uret har hun stjålet fra møllersvenden.
Da det bliver foreholdt hende, at det ur, hun har på sig ved anholdel
sen, ikke er det samme, som det, hun m edbringer, da hun er i Arslev,
forklarer hun, at hun har byttet m ed en ubekendt m andsperson, hun
traf på landevejen. Men efter at være form anet til at sige sandheden,
indrøm m er hun, at hun har stjålet begge ure, og at det første er solgt
til husm anden i Hald.
H un indrøm m er nu også, at hun har lånt kjolen, skørtet og fiskebens
hatten af Cathrine Schnejder. H uen, tørklædet og lærredsposen er
lånt af Jensine Madsdatter fra Store Sjørup, sjalet af husjomfruen Sigridur Skaftesen og endelig den strikkede trøje af Nicoline Marie Chri
stensen. Ligeledes indrøm m er hun, at det på intet tidspunkt har været
hendes hensigt at levere det lånte tilbage.
Af kjolen er der nu kun nederdelen tilbage, af livstykket har hun syet
sig et par ærmer. N ederdelen er hun endnu iført, da hun bliver
anholdt, den er da meget slidt og forjasket. Fiskebenshatten har hun
taget i stykker og brugt tøjet til et tørklæde, fiskebenene har hun
kastet i »skarnfjerdingen«.
Alle de stjålne og solgte effekter er indleveret i retten og bliver udleve
ret til de respektive ejere, uden at de på anden måde kræver erstat
ning for eventuelle forringelser eller afsavn.
Dommen bliver afsagt 2. decem ber 1859 sålydende:
»Thi kendes for ret!
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Arrestantinden Bodil Marie Nielsdatter Glass, bør hensættes til for
bedringshusarbejde i 5 år. - H un bør derhos udrede alle af sagen lov
lig flydende udgifter, derunder i salær til aktor, prokurator Scmith 5
rigsdaler og til defensor, prokurator Nyegaard 4 rigsdaler. - At efter
komme under adfærd efter loven.
Kampmann.«
Det viser sig også, at det ikke er første gang, denne kvinde er blevet
pågrebet og døm t for andre, eller lignende forbrydelser. Der bliver
under sagen nævnt følgende domme:
* 1. Ifølge højesteretsdom af 10. april 1838 for første gang begået tyve
ri og bedragerisk omgang med betroet gods, m ed 3 gange 5 dages
fængsel på vand og brød.
* 2. Ifølge Nørhald - Støvring og Galten herreders ekstraretsdom af
21. februar 1839 for første gang begået betleri og forvanskning af
betroet gods, m ed 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
* 3. Ifølge Randers ekstraretsdom af 15. februar 1841 for svigagtig
omgang m ed betroet gods, m ed 2 gange 5 dages fængsel på vand og
brød.
* 4. Ifølge Viborg købstads politiretsdom af 14. juli 1841 for løsgænge
ri og betleri, med 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
* 5. Ifølge Randers ekstraretsdom af 15. februar 1842 for anden gang
begået tyveri, m ed 3 års forbedringshusarbejde.
* 6. Ifølge højesteretsdom af 19. november 1846 for ulovlig bortgang
af tjenesten, m ed 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
* 7. Ifølge Randers købstads politiretsdom af 19. marts 1850 for tredje
gang begået betleri og anden gang løsgængeri, med 2 års forbedrings
husarbejde.
Før dom men, afsagt 15. februar 1841 havde Bodil Marie haft tjeneste
som malkepige på Vilhelmsborg ved Beder, syd for Århus. Denne
plads tiltrådte hun den 2. november 1840. Ti dage efter fik hun tilla
delse til at gå til Århus efter sin skudsmålsbog, som hun foregav, skulle
ligge hos »fæstemanden« hr. Molthe. Det var dog ikke tilfældet. Hun
gik derim od til Randers, hvor hun tog tjeneste hos bager H. Stilling.
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Før hun forlod Vilhelmsborg, havde hun »lånt« en grønstribet hvergangskjole, et rødt bom uldstørklæde og en rødternet hue. Sine gamle
klæder efterlod hun på gården. - Hun blev anholdt i Randers den 2.
februar 1841.
Før anholdelsen den 11. april 1841 havde Bodil Marie gået rundt og
betiet fra den 4. april, hvor hun havde forladt sin tjeneste hos mejeri
forpagteren på Gjesinggaard mellem Øster Tørslev og Tvede, under
foregivende af, at hun ville hen og lade sig årelade.
Den 13. november 1849 var hun, af Randers fattigvæsen, sat i tjeneste
hos Henrik Jensen i Lem ved Randers. H er fik hun tilladelse til at hol
de fri en søndag aften den 18. november. Bodil Marie m ødte dog ikke
dagen efter, som hun skulle, derim od gik hun rundt og tiggede. Hun
var bl.a. i Haslund og Værum, hvor hun havde tigget sig til 2 pund uld
og brød og ost. Hun blev pågrebet i Randers den 2. december.
U nder et forhør i politiretten i Randers den 11. decem ber 1857 for
klarede Bodil Marie følgende: Hendes fulde navn var Bodil Marie
Nielsdatter Glass. Født i Randers 24. april 1814, datter af daglejer
Niels Nielsen Glass og kone Mariane Nielsdatter, der begge forlængst
var døde, hvorfor hun tillige m ed sine andre søskende blev opdraget
af fattigvæsenet og blev konfirm eret derfra i hendes 15. år. Derefter
havde hun tjent Christen Larsen i Helstrup 1 år, Søren Tecker i Helstrup 2 år, Jens Terkildsen i Over Fussing 1/2 år, Mads Kastberg i
Asferg 2 år, enken M aren Block i Væth 1 1/2 år. Kommer derfra til
Clausholm, hvor hun med korte m ellem rum havde tjent i 8 år, indtil
hun i november 1856 atter kom under Randers fattigvæsen. H erfra
blev hun anbragt i tjeneste på Frederiksdal for somm eren 1857, men
da hun ikke kunne udholde tjenesten der, på grund af et andet tyen
des ondskab, forlod hun den og efter at have arbejdet på Clausholm
siden høsten, var hun atter kommet under fattigvæsenet.
Bodil Marie vedgik, at hun, der aldrig havde været gift, havde født 5
børn, hvoraf de 4 var i live. Alle disse fødsler var foregået, efter at hun
havde tiltrådt sin tjeneste på Clausholm. Hver gang hun skulle føde,
forlod hun sin plads og begav sig til fattighuset i Randers. Efter at
have overstået barselssengen var hun igen trådt i tjeneste på Claus
holm. - Det første barn Maren Nielsdatter født 1848 havde til fader en
tjenestekarl Niels Mogensen i Haslund. Han var også far til hendes
barn Niels Nielsen Glass født 1850. Karlen Mads Christensen, der tjen
te i Nielstrup sogn, var far til det 3. barn Søren Nielsen Glass født
1854 og tjenestekarl Niels Jensen på Nielstrup var far til barnet Niels
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Christian Glass født 1857 og til det afdøde barn Christiane Nielsdatter,
der fødtes i året 1855.
Bodil Marie bekendte, at hun havde forset sig ved således flere gange
at lade sig besvangre, m en hun sagde, at hun ikke havde vidst, det var
en særlig forbrydelse at lade sig besvangre af forskellige mandsperso
ner.
H un tilføjede, at hver gang hun var kom met fra straffeanstalten, straks
kom i tjeneste på Clausholm.
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Med hensyn til straffen for ovenmeldte forseelse, bad hun retten hen
lede opm ærksom heden på, at hun fra barn havde været forsømt og i
sin tjeneste på en stor herregård havde været udsat for »forførelser og
fristelser«, uden at hun havde haft nogen, hos hvem hun havde kun
net søge hjælp og vejledning.
Bodil Marie havde jo nok efterhånden fået et noget blakket ry, og da
m an, den 26. januar 1859, fandt liget af et spædbarn i Randers, blev
hun også mistænkt og anholdt.
Liget blev fundet i en kanal i Tøjhushaven af en fisker og to drenge.
Det var svøbt i et stykke linned og derefter var det, tillige m ed en
mursten, indsvøbt i et stykke rødt uldent tøj. - Der blev foretaget
obduktion og iværksat eftersøgelse, om nogen havde observeret noget
mistænkelig i fjorden eller ved kanalen, men ingen havde set noget.
Mistanken blev henledt på Bodil Marie, fordi man mente, hun havde
været gravid. Lægerne kunne dog ikke finde tegn på, at hun i den
seneste foregående tid skulle have født. Da der im idlertid »ved yderli
gere anstillede undersøgelser var opstået mistanke om, at hun i afvigte
efterår havde været frugtsommelig, var hun foranstaltet bragt for ret
ten.«
Bodil Marie blev afhørt. H un nægtede at have været frugtsommelig
efter sit sidst fødte barn den 22. marts 1857. H un havde efter den fød
sel tjent på Hevring mølle og derefter i Askildrup, hvilken sidste plads
hun forlod den 22. decem ber 1858, ikke på grund af svangerskab,
m en fordi hun følte sm erter i ryggen, som hun antog måtte skyldes
»kulden«. H un var da taget til sin søster i Årslev, der fulgte hende til
fattighuset i Randers, hvor hun uafbrudt havde opholdt sig.
Der blev afhørt flere vidner, der alle m ente, at hun havde været tem
melig svær og »før« over maven, m en ingen ville dog bevidne, at hun
så anderledes ud, end hun gjorde under nævnte retssag.
Konen, hos hvem Bodil Marie tjente i Askildrup, forklarede, at hun,
på grund af at Bodil Marie var så påfaldende svær, havde spurgt den
ne, om hun var med barn, hvilket hun dog nægtede, derim od led hun
af »kulde« og m ente derfor, at det var bedst, hun gik ind til fattigvæse
net, hvilket skete med konens tilladelse. - Der var heller ikke sket
noget under hendes ophold i tjenesten, der kunne give anledning til
at tro, hun var frugtsommelig, og konen bem ærkede, at når Bodil
Marie skulle skifte linned, hvilket ikke var sket i hendes hus, da antog
hun, at dette måtte være foregået hos søsteren i Årslev. Det indrøm 
mede Bodil Marie også var tilfældet, fordi hun kun ejede en særk, og
når den trængte dertil, blev den vasket under besøg hos søsteren.
Bodil Marie blev arresteret og hensad i den gamle »Latinskolebyg
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ning«, fordi der manglede plads i den ordinære arrest. - H erfra lykke
des det hende at flygte natten til den 15. februar. Ved hjælp af et styk
ke træ havde hun slået hul på væggen i det værelse, hvori hun sad og
derefter krøbet ud ad et vindue, der vendte ud til gaden.
Hun blev pågrebet igen den 7. marts og begrundede sin flugt med, at
hun ikke syntes, hun havde fortjent den mod hende rejste mistanke.
Denne blev da omsider også opgivet, og Bodil Marie løslades den 22.
marts 1859 og afgik til fattigvæsenet. Bodil Marie Nielsdatter Glass dør som fattiglem i Randers 1866, 53 år
gammel.
Det må være mest nærliggende at tro, at fattigdom og en ulykkelig
opvækst har ført til denne triste skæbne. Født af fattige forældre, der
dør, medens hun endnu er barn og som forældreløs kom mer under
forsorg og, som Bodil Marie selv udtrykker det, ingen til at råde og
vejlede sig, når der opstod problemer. - Der var en verden til forskel
på vor tids forsorg og den forsorg, der eksisterede i Danmark for godt
100 år siden. De fattige blev, så snart de fik samfundet som »foræl
dre«, umyndiggjorte, de mistede deres stemmeret, de kunne ikke gifte
sig uden tilladelse, og de blev tit til kastebold mellem sognene, hvis
der var den mindste tvivl om, hvor den enkelte var forsørgelsesberetti
get. De kunne ikke bestemme over deres ejendele, og børnene kunne
blive taget fra forældrene.
Ud over de gamle, de syge og de forsømte eller forældreløse børn var
det også de fraskilte kvinder med børn, der hyppigst kom under
fattigforsorgen og blev indlogeret i fattighuset. Det gjaldt også unge tje
nestepiger, der var blevet gravide, og som derfor måtte forlade deres
plads. Børnene blev som sagt ofte skilt fra deres forældre og anbragt i
pleje, eller de blev bortliciteret. Den, der ville nøjes med den mindste
plejeløn, drog hjem m ed barnet, det var gratis arbejdskraft, der tillige
kunne give en lille, men måske tiltrængt indtægt.
Det var for de fleste en frygt og en skam at blive anbragt på »fattig
gården«, og de blev ofte anbragt der m od deres vilje.
Til sidst nogle notater fra Viborg tugthus-protokoller over indsatte
kvindefanger:
1. Bodil Marie Nielsdatter Glass af Randers Amt indsat 16. februar
1842 til 3 års tugthus. Straffet 4 gange før. Ret god opførsel. Tjeneste
tyende, 27 år gammel. 60 tom mer høj (ca. 156 cm). Blå øjne, sort hår,
lav pande m ed lungeslag i venstre tinding og over venstre øje. En lille
og meget »brækket« næse, kort overlæbe, lille m und og middel hage.
Stærk af lem m er og stærke skuldre. Middelstore og brede hænder,
12

den venstre langfinger er krum.
2. Fange nr. 145. Indsat 8. maj 1850 som forbedringshusfange i 2 år.
Tidligere straffet 6 gange. Var ikke gift, havde 2 børn.
Straffet 2. juni 1851 for ulydighed m od opsynet m ed 24 timers kachot.
3. Forbedringshusfange nr. 78 indsat i straffeanstalten 28. februar
1860. Var 45 år og ugift fattiglem m ed 4 børn. Figuren var proportio
neret, lem m erne middel, håret blond og ansigtsfarven er bleg. Sund
hedstilstanden var ved ankomsten god. H un var datter af en daglejer,
havde 3 søskende. Ingen af familien havde været straffet. Hun kunne
læse, men ikke skrive.
Medbragte 20 skilling og en kjole af tvistlærred, en ulden klokke, et
rødt underskørt, et livstykke, et bomuldsforklæde, et halstørklæde, et
par strømper, en silkehætte, en særk og et par træsko.
Opførslen var under fængselsopholdet god, og hun havde haft besøg
7 gange bl.a. af sin søster fra Årslev og af en søn fra Bøgildgård. Løs
ladt 28. februar 1865.
Kilde: Politi- og retsprotokoller. Landsarkivet i Viborg.
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Glimt fra en bondes liv
AF AAGE KIRKEGAARD

Far fødtes i Kirkegaard den 17. november 1887 som den tredie af en
børneflok på seks, hvoraf to døde som små. Far blev opkaldt efter sin
morfar, som havde ejet gården. Hans yngre bror blev kaldt op efter sin
farfar i Drastrup. Begge hed Niels til fornavn.
Når Far fortalte træk fra sin barndom og ungdom , nævnte han ofte
Askov Sløjdskole, hvor han en overgang var elev m ed det formål, at
han skulle uddannes til håndværker. Farfar m ente ikke, han egnede
sig til at blive landm and, da ben og fødder ikke var så gode som følge
af gigtfeber i 14-15 årsalderen.
Han kunne ikke lide at være der og gik så ofte som muligt over på sko
lens nabogård, hvor han gik i kostalden og snakkede m ed foderm este
ren. Køerne interesserede ham m ere end sløjdundervisningen. Efter
en tid blev han efter samråd mellem Farfar og skolens forstander hen
tet hjem igen.
På et senere tidspunkt var han karl og foderm ester på Malling Land
brugsskole. Far var også i sine unge år en tid på en gård i Tyskland
(Holsten). Han fortalte til tider om sit ophold dernede. Han m inde
des med gru den tyske blodsuppe, som blev lavet af nyslagtede grises
varme blod. Jeg forestiller mig, at det var en m åde at udnytte blodet
på, ligesom vi her laver blodpølse.
Da han blev ældre, var han elev på Dalum Landbrugsskole og senere
på frøavlskursus på Høng Landbrugsskole.
Far overtog Kirkegaard 1. oktober 1916 og blev gift m ed Mor 12. april
1917 efter flere års forlovelse. Mor var 8 år yngre end Far, som på
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daværende tidspunkt var 29 år. Da Far overtog Kirkegaard, flyttede
Farfar til Krogsager, hvor han havde købt gård af sin svigersøn Chr.
Cilleborg, som havde købt nabogården. Farm or var død i 1910, og i
efteråret 1916 blev Farfar gift for anden gang. Hans nye kone hed
Rise. Hun var fra Tørslev og var een ud af en flok børn på i alt 14. Dis
se 14 - som regnede sig for søskende - var børn af tre ægteskaber, idet
enkem and og enkekone blev gift med hinanden og derefter fik børn
sammen.
Far overtog Kirkegaard i en periode, hvor gårdpriserne var på vej
opad. Efter hvad han fortalte, kunne hans svigerfar, P. Hvid, ikke for
stå, at Kirkegaard skulle koste mere, end Amstrupgaard havde kostet
nogle år før, da han afhændede den til Alfred Brock, som var hans svi
gersøn.
Da Far overtog gården, gik det efter hans udsagn ikke helt gnidnings
løst af. Farfar agtede jo at indgå nyt ægteskab og skulle skifte med sine
børn. Penge skulle der til, og Far fortalte, at Morfar havde hjulpet
m ed et anseligt beløb, og at en ældre god ven havde lånt ham 20.000
kr. GI. Estrup havde førsteprioritet i gården, m en efter få år blev lånet
sagt op, og det resulterede i, at der blev optaget lån i kreditforeningen
til kurs 87, hvilket dengang var en lav kurs i forhold til tidligere. Af
Fars ældste kassebog fra 1923 fremgår det, at lånene udgør ca. 80.000
kr.
Alle Fars kassebøger fra 1923 og frem efter eksisterer endnu og opbe
vares på gården. Om det var sværere eller lettere at drive landbrug i
hans m anddom stid, end det er i vore dage, skal jeg lade være usagt.
Kriser og skiftende forhold har altid præget landbruget og dets pro
duktionsmuligheder. De ældste kassebøger fortæller, at et års arbejds
løn udgør 5.498,69 kr., og deraf har to piger fået 775 kr., og folkehusholdningen beløber sig til 3.355,72 kr. Et års arbejdsløn beløber sig
altså til i alt 8.850,41 kr., incl. kost og logi til tjenestefolkene. Ifølge
regnskabet var der 5 karle og 2 piger, som fik kost og logi, foruden
mand, kone og 3 børn. Dvs. at en kostdags værdi var 1,86 kr. pr. per
son.
Den første bevarede kassebog fortæller følgende om, hvad der er solgt
og købt: en nyfødt kalv til slagteriet 17,50 kr., en uges mælkepenge
180,00 kr., to søer købt på Balshøj 656,50 kr., ti smågrise indkøbt fra
Chr. Schmidt 380 kr., købt hvede til foder 20 kr. pr. tønde, et kvartals
telefonregning 30,76 kr., tur til ungskuet 27 kr., lys og kraft i juli kvar
tal 117,70 kr., bedækningsret til Duks (en af datidens bedste jydske
hingste) solgt for 100 kr. Endvidere: indkøbte kvier 300 kr. pr. stk., fos
fortran til grisene 22 kr., løn til en m and i 5 dage i høst 20 kr., dvs. 4
kr. daglig, to stude til slagteriet 425 kr. pr. stk., sopolte solgt for 80 øre
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pr. pund, en kæl vekvie solgt for 425 kr., 3 stk. nye bindersejl 140 kr., et
vædderlam til avl 100 kr., 12 tdr. sæderug 24 kr. pr. td., lys og kraft i et
kvartal 382,70 kr. Dette beløb er en del større end det foregående,
antagelig fordi der er tærsket frø og korn i høstens tid. Bindegarn har
kostet 6 kr. pr. nøgle, vaskekone 4 kr. for en dags arbejde, 2 heste sko
et og m unket (broddet) i Randers 10 kr., markfrø (et års forbrug)
298,60 kr., 18 sække 18% superfosfat 9 kr. pr. 100 kg.
Kassebogen fortæller også, at der er solgt en hoppeplag til en land
m and på Als for 2.400 kr. Fragten til Als er betalt med 22 kr. At der så
bagefter var problem er m ed at få pengene hjem er en anden sag, men
de kom langt om længe.
Dernæst fortæller kassebogen, at der er købt 13 grise å 75 1/2 pd. pr.
stk. Pris 62 kit pr. stk. Endvidere er der solgt slagtelam for 45 kr. pr.
stk., en stud der vejer 900 pd. er solgt for 450 kr. Så er der købt en
stenham m er for 17,50 kr.; den vejer 7 kg og er endnu på gården.
Endelig er der købt 500 m ursten til en pris af 27,80 kr.
Besætningen ved afsluttende status 30. maj 1924 bestod af 8 heste over
to år, 2 plage 1-2 år, 1 føl, 18 køer, 6 kvier over to år, 14 kvier 1-2 år, og
18 kalve under 1 år. Endvidere stod Fløjstrup Kvægavlsforenings tyr
opstaldet på Kirkegaard.

Kirkegaard.
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Foruden heste og kreaturer var der 77 fedesvin og 5 søer samt 4 får og
3 lam. Fjerkræholdet bestod på daværende tidspunkt kun af 50 høns.
Senere blev hønseflokken udvidet, og der var altid en andeflok i som
m ertiden, som dels blev solgt, dels brugt i egen husholdning.
Det var lidt om priser på korn og husdyr m.m. i 1923-24. Nu lidt om
de følgende år, hvor jeg vil nævne forskelligt om de investeringer, der
er foretaget, og prisen derfor, måske sommetider i en lidt ulogisk ræk
kefølge, eftersom der blades fremad i kassebogen.
I 1924 er der f.eks. købt en kultivator for 140 kr., en roerasper for 48
kr. I samme år købtes tærskeværk, halmpresser og elmotor. Den samle
de pris kendes ikke, men det fremgår af kassebogen, at byttesummen
på m otoren er 400 kr. Tærskeværk og presser fungerede til ca. 1950.
M otoren var i brug indtil for få år siden. De sidste år blev den kun
anvendt som drivkraft for kværnen. Den er nu indlemm et i en sam
ling af gamle landbrugsmaskiner hos Henrik Høyer i Grenå.
30. maj 1925 er der udbetalt 2.500 kr. for en bil. Bilen var en Ford T af
sidste nye model, og den fragtede Far og Mor og os børn rundt i lan
det, alt efter som det nu passede Far. Den kostede i alt 4.000 kr., og
der betaltes endvidere 23 kr. for attester og plader samt 202,60 kr. for
forsikring. Bilen kørte indtil krigsudbruddet i 1939, da den i lighed
med mange andre privatbiler blev klodset op og ventede på, at det
atter skulle blive fredelige tider uden benzinmangel. Året efter blev
den dog givet i bytte på et malkemaskineanlæg. Der var ingen, der på
det tidspunkt kunne forestille sig, at en bil af den alder atter ville
komme ud at køre på de danske veje, når krigen snart fik ende. Ingen
forestillede sig dengang, at krigen ville vare 5 år. Peter Graabæk i
Ammelhede, som var forkarl på gården i 1927, har engang fortalt, at
Far over for ham havde givet udtryk for, at han brugte en opsparet
sum på 2.500 kr. til udbetaling på bilen, og at det var et held, da pen
gene ellers ville være gået tabt, da Andelsbanken krakkede.
En fortsat oprem sning af landbrugspriser kan blive en langsommelig
affære og vil efter al sandsynlighed virke trættende, m en enkelte ting
vil jeg endnu tillade mig at fremhæve. Kassebøgerne fra først i 30’erne
viser nogle uhyggelige prisfald. Malkekøer, som i 1924 kostede ca. 500
kr., var i 1931-32 faldet i pris til ca. 150 kr., slagtekøer kostede 25-30
øre pr. kg, dvs. at store køer kun indbragte omkring 140 kr. til slagt
ning. I juni 1932 er svin opført i status til 40 kr. pr. stk., m en året efter
til 70 kr. pr. stk., så da må forholdene have bedret sig en del igen.
Mange oplevede en kort overgang at få m indre for en slagtegris, end
de havde givet for den som spæd.
Kornpriserne først i 30’erne bevæger sig omkring 10-11 kr. pr. td.,
fabrikskartofler til kartoffelmelsfabrikken i Auning kostede 3,50-4,00
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kr. pr. td. og var en forholdsvis god afgrøde, selvom prisen set med
nutidsøjne var meget lav; efter Fars udsagn var disse kartofler en god
hjælp i trange tider.
Et års arbejdsløn viser først i 30’erne faldende tendens og er i 1932-33
kun på i alt 4.372,77 kr. Den kontant udbetalte løn udgjorde 3.989 kr.
til 4 1/2 m and og 2 piger. Dvs. at lønnen var 800 kr. pr. m and + kost
og logi, som ifølge regnskab udgjorde 70 øre daglig.
Et fortsat studium af kassebøgerne viser et til tider hårdt slagsmål med
at få det hele til at løbe rund t og er bevis på, at landm andens tilværel
se førhen som nu altid har været en forretning m ed langsom omsæt
ning og lille afkast for en stor indsats. Forholdene ændrede sig lang
somt til det bedre uden nogensinde at blive det store sus. Når man i
dag ser de små tal, kan m an bedre forstå, at det var svært at skaffe pen
ge til de små fornødenheder, m en her tror jeg, at Mors æggepenge
var en stor hjælp til, at vi børn ikke mærkede, hvor galt det egentlig
somme uder stod til.
Fra lovgivningsmagtens side blev der gjort forskellige ting for at afvær
ge alt for store ulykker i kriseårene, bl.a. blev der indført produktions
begrænsning af slagtesvin, hvilket medførte, at der blev regler for,
hvor mange svin hver landm and måtte levere til slagteriet. For at styre
denne ordning fik hver landm and tildelt et bestemt antal svinekort,
som skulle følge grisen til slagteriet. Disse kort handlede bønderne
ofte med hinanden om, da det jo ikke var sikkert, at man havde pas
sende store grise i den m åned, kortet gjaldt til. I visse perioder var svinekortene relativt dyre, til andre tider blev de foræret væk. I kassebo
gen ses det, at der engang er købt svinekort til en pris af 86 kr. pr. stk.,
og jeg husker, at Far engang købte fire svinekort af en krovært i Aars.
Kroværten havde fået dem foræ ret dagen før og solgte dem nu for 1
kr. pr. stk.
Bøgerne fortæller også m ange andre ting, som sam m enholdt med
det, der huskes, og det, der er fortalt mig af andre i tidens løb, er m ed
til at skildre tilværelsen for en landmandsfamilie i ca. 40 år. Fars tem
peram ent kendte vi børn jo så vel. Ilter kunne han være, men også
munter; køre tur med os i den gamle Ford en sommerdag kunne han
godt finde på. Der var mange gange ture til både nære og fjernere
egne.
Fars forhold til agenter og andre sælgere, som kom i gården med en
mappe under arm en, kender vi jo også. Et bevis herpå bør refereres,
så godt som jeg nu husker det. Det var i krigens tid, da høstbindegarn
var af en dårlig kvalitet og ikke altid fungerede for godt sammen med
den gamle halmpresser. En dag i høst blev det helt galt, og der blev
ringet til Allingåbro efter en fagmand, som måtte tage turen på cykel.
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Da der var gået en rum tid, og der endnu ikke var ankom m et nogen
fagmand, tog Far atter telefonen og brokkede sig m ed passende store
ord over, at det tem po ikke passede sig på en travl høst- og tærskedag.
Da han så fik at vide, at smeden havde været der, men var blevet sendt
ud af gården igen af ham selv, måtte han erkende, at der havde været
en m and med en m appe under armen. Det var altså en forholdsvis
ren smed og ikke en agent, han i sin ilterhed havde bedt om at skrub
be af med få til lejligheden passende ord, inden den forbløffede smed
nåede at få et ord indført.
Far rejste også engang imellem. F.eks. er bondeoptoget til Amalien
borg i 1935 bogført med 27 kr. i rejseudgifter. I 1935 havde han en
hingsteplag på græs i marsken, og en tur derned for at se, hvordan
den udviklede sig, er bogført med 11 kr. Det lyder ikke af meget, men
det gør næste post heller ikke, idet den fortæller, at der er slagtet to
køer til en pris af 41 øre pr. kg.
I 1937 tjente min bror Peter på Sjælland, og en rejse derover er bog
ført m ed 62 kr. Mor var med. På denne tur besøgte de foruden Peter
min kusine, som boede i Slagelse. 62 kr. for sådan en tur kan set med
nutids øjne synes latterlig billigt, men for det samme beløb kunne
man lønne en karl i en måned.
I sommeren 1938 da man fejrede 150-året for stavnsbåndets ophævel
se m ed en stor landbrugsudstilling på Bellahøj, var han også en tur
derovre. Udgift til denne tur var 23 kr. Han havde et num m er af Berlingske Tidende m ed hjem. Denne avis indeholder artikler om flere af
datidens kendte husdyropdrættere, bl.a. også bønder her fra Randersegnen.
I foråret 1938 havde man landet over, især i Jylland, store sandflugts
skader som følge af nogle stærke storme i marts og april måneder.
Mange landm ænd søgte og fik erstatning derfor, og det ses i kassebo
gen, at Far har fået udbetalt 278 kr. i erstatning. Paradoksalt nok blev
høsten i 1938 en af de største, der hidtil var bjerget i Kirkegaard. I
hele resten af Fars levetid blev 1938 ved m ed at stå som et år, der
udbyttemæssigt var bedre end de fleste år.
Selvom Far var et friluftsmenneske og nød at gå lange ture, var han
ikke jæger, men lejede jagtretten ud til interesserede jægere, dog ikke
til naboer. Set med nutidsøjne var jagtlejen lav. Han fik sin første radio
sidst i 30’erne som vederlag for jagtretten i 5 år. Godt og vel 30 år
senere fik vi på stedet vort første fjernsyn på de samme betingelser.
Efterhånden som det skrider frem ad m ed at studere de gamle kasse
bøger, kom mer m ange ting frem i erindringen. Tallene i bøgerne fra
1940 og frem efter viser stigende priser på m ange ting, men vi der
husker krigens tid ved også, at det var småt m ed m ange varer, og at
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den rationering, der var på de daglige forbrugsvarer, først var helt slut
1 50’erne.
Som nævnt bedrede priserne på landbrugsvarer sig lidt efter lidt. Det
vil fremgå af det følgende. Man kan nævne, at kartofler af avlen i 1944
er solgt for 8 kr. pr. td., og det ses, at byg i fri handel i samme år er
solgt for 60 kr. pr. td. I den forbindelse bør det nævnes, at der for et
vist antal tdr. var afleveringspligt til en lavere pris, som var fastsat ved
lov. Lønnen til en daglejer var da 10 kr. daglig.
Den 5. septem ber har Rudolf fået 15 kr. i løn. Rudolf var en af de
såkaldte Fusagere, som på bestilling var sendt til stedet af arbejdsanvis
ningen i Randers. Han ankom m ed rutebil ved aftenstid med en god
gammeldags kæfert på. H an startede m ed at gå i køkkenet og klappe
Margit, som var ved at lave aftensmad. Han blev værfet ud igen, og
hans karriere i Kirkegaard fik ende på 2 dage; det var ikke hans type,
der passede til forholdene. 2 år senere, da jeg var elev på Østedgaard,
kom Rudolf på høstarbejde der. Af en årsag som indviede kan bekræf
te, var hans hår klippet helt i bund. Han havde vel kort sagt opholdt
sig et sted, hvor den frisure var mest praktisk.
Til trods for at der var krig og trange tider kom der nye tekniske hjæl
pem idler i den løbende drift, f.eks. er der i 1944 anskaffet elektrisk
hegn.
27. april 1945 står der kort og klart: Tyskerne ranet 2 heste, 8.000 kr.;
2 dage senere er der af en mig ubekendt grund m odtaget yderligere
2.000 kr. for de 2 heste. Prisen var i som m eren 1945 ca. 550 kr. for
slagtekøer.
I krigstiden var cykler med gode dæk og slanger en mangelvare, men
det ses af kassebogen, at Far den 22. septem ber 1945 har fået en cykel
udstyret med nye dæk og slanger m.m. Derefter overlod han cyklen til
mig for 250 kr., der er bogført som løn, skønt jeg var på »Himmestrup« på daværende tidspunkt. Det var den rene luksus, efter at man
i lang tid havde kørt med m eget dårlige dæk og slanger og en kort tid
også træhjul.
Den 1. november 1945 rejste jeg til Østedgaard ved Fredericia, og året
efter kom jeg hjem for at være forkarl. Jeg havde jo nu set lidt af, hvor
dan man gjorde andre steder. Det resulterede bl.a. i, at Far på min
opfordring anskaffede en ny tofuret plov til 425 kr. og en såkaldt gra
natharve. Det er en let pigharve, som passer godt til vores milde mar
kjorder, og den var også en god forårsharve i kæret. Prisen var 225 kr.
Jeg ved meget vel, at der er for mange tal i det hidtil omtalte, men for
mig fortæller de fleste af dem et lille stykke historie om Fars liv og lev
ned.
Far kunne til tider virke lidt m ut og streng, så skulle vi ikke tirre ham.
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Tallene år efter år viser, at det ikke altid var let at være landm and, og
viser også, at det at drive landbrug i hans tid var lige så usikkert og
afvekslende, som det er i vor tid.
Det kan nu om dage undre, at der skulle så megen m anuel hjælp til
for at drive en gård. Om m edhjælperne er forsvundet, fordi teknikken
har vundet indpas, eller omvendt, er for så vidt ligegyldigt. Fakta er, at
et års arbejdsløn i f.eks. 20’erne og 30’erne ikke betød næ r så meget
på udgiftssiden, som renterne gjorde. Den daglige føde betød heller
ikke en hel masse, den var jo omkring dem til alt for små priser. Salgspri
sen for mælk var i flere år ca. 10 øre pr. 1, og prisen for slagtesvin og
slagtekøer bevægede sig i flere år omkring 50-100 øre pr. kg eller end
nu mindre. Arbejdsløn blev heller ikke til de store penge. En fuldvok
sen karl kunne i mange år lønnes m ed m indre end værdien af 2 køers
m ælkeproduktion. Det ville ikke række langt i dag trods en højere
ydelse hos koen og en kortere dag for karlen.
Når jeg senere hen i livet har m ødt nogle af Fars forhenværende kar
le, er der blevet givet udtryk for, at han trods sit livlige tem peram ent
var god at arbejde for. De skulle i gang om m orgenen, men de skulle
også gøre sig færdig til m iddag og aften, ffan ville ingen aftenroderi
have. Heller ikke karle i køkkenet. Han ville ikke have halmstrå, bla
de, cigaretskod eller andet upassende på stenbroen i gården. Han
tolererede heller ikke rygning i arbejdstiden, selv om han selv røg, når
det passede ham.
Han kunne have nogle vældige debatter om akkordprisen på arbejdet
i roe- og kartoffelm arkerne m ed arbejderne fra Uggelhuse og Langka
strup, men kom dog altid til et for begge parter acceptabelt resultat.
Der var jo heller ikke andet at gøre. Roerne skulle tyndes og kartofler
ne op.
I 1950 købte han traktor, men beholdt stadig en del heste, da det nymo
dens redskab jo lige skulle ses an. Han forsonede sig først m ed den, da
den erstattede hestene for selvbinderen under høsten af hundegræs
sommeren efter.
I 1953 flyttede Mor og Far over i huset på den anden side af vejen,
efter at Far i 1952 havde haft sin første hjerneblødning. De første år i
huset havde han det godt. Han gik lange ture i m arken og kæret og
andre steder. Det kunne hænde, at han tog turen til Virring kirke til
fods. 1 sine velmagtsdage skød han ofte genvej til det yderste af kæret
og m åtte som følge deraf springe over nogle grøfter. Da han første
gang efter sin første hjerneblødning prøvede det igen, landede han i
grøften og kom kun med meget besvær op igen. Ville han længere
væk, kørte han i sin ponyvogn, næsten hvor det passede ham. H an fik
sig af og til en snak med folk, som han m ødte på sin vej, eller måske
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rettere på deres markvej. Den ugentlige tur til Randers, som førhen
var bønders vane, klarede han også langt frem i tiden.
Fars sidste år var svære både for ham og Mor. Sådanne år kan komme
til os alle. Jeg vil helst mindes ham som den temperam entsfulde, livli
ge, energiske og reelle m and, som han var i al sin færden, enten det
var i gode tider eller i krisetider.
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At gøre vejr
AF JØRGEN MICHAELSEN

En næsten glemt landsbytradition
Den gamle skik »at gøre vejr« er (næsten) gået helt i glemmebogen.
Selv lærte jeg den først at kende en tid efter, at jeg var kommet her til
egnen i 1965, men så var det også en førsterangs kilde, jeg var kommet i
forbindelse med, nemlig gårdejer Kristian Nielsen, Egegård i Vester
Alling sogn.
Hans beretning lød som følger: »Af gamle morsomme skikke kan jeg
nævne, at »Kørmes«, den 2. februar, tog konerne vejret i besiddelse.
Kørmesdag var det min mors vejr. Dagen efter var det Søren Laursens
kones, Mette Maries, vejr. Dernæst kom turen til Niels Højholts kone,
Ane Sofie, og således gik det videre til de andre koner efter tur.
Hvis det nu var et rædsomt vejr med snefog og kulde, tog konerne
deres sommertøj på m ed stråhatte og hvad der hørte til. De gik så hen
til den kone, hvis vejr det var, og ønskede hende til lykke med det
smukke vejr. Det endte selvfølgelig med kaffe og kommers.
Sådan kunne man more sig i gamle dage ved at holde de gamle skikke i
hævd.«
Skikken »at gøre vejr« har været praktiseret og er overleveret i ca. 40
nordvestsjællandske sogne, på øerne Sejerø, Nekselø og Samsø, i
Ommersyssel (mellem Randers og Mariager fjorde) og her på Djurs
land. Optegnelser om skikken eksisterer fra årene 1872 til 1932, og den
har været i live så sent som ved 1900-tallets begyndelse. Andre betegnel
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ser for den har været at »have vejr«, »holde vejr« (deraf navnet »vejrhol
deren« på den, der havde »vejrdagen«) eller at »stå for vejret«.
Skikken var organiseret, der kunne være forskelle de forskellige steder,
men grundtrækkene var ens, og man satte en ære i at overholde de gæl
dende regler, uskrevne som de var, men fastsat af landsbysamfundet
selv.
»Gøre-vejr-skikken« var knyttet til måneden. Ja, til vinter- og vårmåneder. I januar stod mændene for vejret, i februar konerne, i marts karle
ne, i april pigerne og i maj evt. børnene. Men systemet kunne også
være anderledes, som det fremgår af beretningerne. Enhver »vejrhol
der« havde sin bestemte dag i m åneden fra år til år. Rækkefølgen kun
ne være fastsat efter ejendommenes gamle matrikelnumre før udskift
ningstiden - men det vigtigste var, at man kom hele landsbyen rundt
fra ende til anden. Var der ikke gifte m ænd eller koner nok, kunne
man enten stille skikken i bero til den næste 1. - eller lade døtre, søn
ner og tjenestefolk tage de sidste dage i måneden.
Når alle gårdmandskonerne havde »gjort vejr«, kom turen til husmændenes koner. Var der ikke dage nok til dem, måtte de sidste i ræk
ken dele således, at den ene fik formiddagen, den anden eftermidda
gen.
Fra sognet vest for Vester Alling berettes der følgende om skikken:
»Mænd og koner i Lime har vejrdag. Når de holder køer, har de også
lov til at lave vejr. Det går ned i østsiden af byen og op i vest, så gaden
gør skjellet. Den første gård er Bundgården, og den sidste er da selvføl
gelig den, der ligger lige overfor på den anden side af gaden. Konernes
vejr er fra 1. februar, og m ændenes fra 1. marts. Er det godt vejr, er der
intet at bemærke, men dersom det er dårligt og blæsende vejr, kommer
byens mænd og koner indpakkede til den kone eller mand, der har
lavet vejret, og ønsker dem svært til lykke med det dejlige vejr. Så skal
de jo trakteres ovenpå. I Lemmer begynder det norden for gaden og
går i vest, ender altså i øst, sønden for gaden. Det går altså altid solret
om.«
At knytte vejret en bestemt dag sammen med en bestemt person kender
vi fra fødselsdagsfejringen. Oprinder fødselsdagen med fint vejr, siger
vi, at fødselsdagsbarnet har været flink i det forløbne år, eller at vejret i
det hele taget passer til hans eller hendes sindelag. Så har vedkommen
de fortjent det gode vejr. Er vejret regn- og stormfuldt, kan enhver
tænkt sit, det bliver i hvert fald næppe til et samtaleemne på dagen.
Angående skikken »at gøre vejr« ligger kernepunktet et andet sted.
Naturligvis har man sammenlignet vejrholderens karakter med vejrets
på vedkommendes vejrdag. Men det afgørende i forståelsen af skikken
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ligger to andre steder: vejrholderen har ansvar og drages til ansvar for
sin dags vejr, ja, stod virkelig for vejret. Og som det nok ældste lag i skik
ken: de ritualer, der udførtes, havde magisk betydning, man ville påvir
ke »vejrguderne« til frem i året at lade vejret føje sig og forme sig, så
det blev til frugtbarhed, til vækst og grøde.
Landsbyens beboere har tydeligt nok haft mest morskab ud af det og
lagt mest opfindsomhed for dagen, når vejret på vejrholderens dag var
dårligt. Var vejret godt, var der - hed det i beretningen fra Lime »intet at bemærke«. Men man kunne så, viser det sig i andre meddelel
ser, gøre noget ud af det alligevel, nemlig bringe vejrholderen sin hyl

dest. Således hedder det i beretningen fra Fausing: »Var det godt vejr
en dag, kom konerne med deres solhatte på og priste sommer, hen dl
den kone, der havde vejr, og gjorde hende et besøg.« I det tilfælde kom
gæsterne selv med gode sager til det lille gilde, der holdtes i vejrholde
rens hjem. Men det kunne også være konen med det gode vejr, der
måtte sørge for beværtningen. Fra Emmelev berettes der i 1910:
»Konen i hver gård havde sin bestemte dag, da hun skulle råde vejr.
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Blev vejret nu fint den dag, mødte alle de andre kvinder med deres
strikkestrømper og med deres solhatte på, hilste hende og sagde, at det
var da et dejligt vejr, hun havde skaffet osv. Hun måtte så traktere dem
alle med kaffe.«
Men det var det slemme vejr, der blev gjort mest ud af. I Vester Alling
drillede man ved at komme anstigende i sommertøj og med stråhatte
og ønske til lykke med »det smukke vejr«. I Fausing bar man sig lige
modsat ad. Lad os høre videre i beretningen derfra: »Var det dårligt
vejr, kom konerne i store kapper og med 2-3 klæder om hovedet, ja,
nogle havde 3 kapper om dem, kort sagt alt det klæder, de kunne få
byndslet om dem. Når de så var komne ind og havde fået klæderne af,
var der sådan oppakning af uderklæder i det hus, og februar var der
sådan kaffedrikken over hele byen.«
Og så blev det mændenes tur. Fra Fausing fortælles videre: »Mændenes
vejr begyndte 1. marts. Med dem var det samme skik. En gang min
fader havde vejr, kom Jakob herom i hans skjorteærmer. Var det ondt
vejr, ville de andre m ænd have den pågældende trukket ud og bundet
ved en vogn i gården eller sådan noget lignende. Mændene blev også
trakterede.« Og hvordan var det ellers organiseret i den landsby? Jo:
»Her i byen var 17 gårde og 3 boler. Præstekonen havde vejr den aller
første dag, og så gik det sådan hele byen rundt med solen. Efter at de
20 dage var gåede, havde pigerne vejr, og de måtte dele, som de kunne
bedst, nogle havde en halv dag, andre en kvart. Når der den dag var
snevejr, sagde de: Nu ryster den kone hendes blår i dag.«
Mændene kunne godt blande sig i konernes vejr. Som i Emmelev: »Blev
vejret dårligt, så mødte enten konerne eller deres mænd vinterklædte,
usædvanlig indpakkede; mændene trak så ofte »vejrkonen« uden for
gården og bandt hende til et træ eller truede hende derm ed, indtil hun
lovede at give dem kaffe. Samtidig skændte de stærkt på hende, fordi
hun skaffede dem et så stygt vejr.«
Det gjaldt altså om at narre »vejrholderen« ud i regnen eller sneen.
Lykkedes anslaget, blev døren smækket i med det udråb: »Prøv nu dit
eget vejr!« el. lign. Man kunne så f.eks. lukke vedkommende kone ind i
hønsehuset eller sætte hende i en snedrive. Man kunne også drille hen
de ved at ryste en tot blår uden for vinduet eller binde den på dørens
håndtag. Var det m anden, der stod for det dårlige vejr, kunne han få
overrakt en mursten på en tallerken til at tørre sine øjne, o. lign.
Vi skal ikke snydes for en farverig beretning fra en kone i Gjerrild til
folkemindeforskeren H.F. Fejlberg: »Når nu konen derovre gør vejr, og
det er lyst og mildt, så tager vi andre koner sommertøjet på, solhat og
hvidt forklæde, og så besøger vi hende og roser hende for hendes køn
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ne vejr og venter, at hun skal tage godt imod os og traktere os med kaf
fe og kager. Er vejret derimod dårligt, så m øder vi vinterklædte, måske
har en af os taget et reb med; så slæber vi hende ud og binder hende
ved en pæl eller ved brønden, at hun kan få sit eget vejr at prøve.
Det andet år gjorde præstekonen vejr, det var netop den 1. februar, og
et rent forrygende vejr var det, himmel og jord stod ét af sneknog; vi
havde en vandkælke til at lægge en tønde på, den tog jeg og fik det
gamle øg forspændt, og så kørte jeg først en gang frem og tilbage uden

for præstegården og derpå ind i gården op for døren og slog det bedste
skrald med pisken, jeg evnede. Folk kom jo og skulle se, hvad det var;
jeg ville naturligvis tale med præstekonen. Hun kom jo da ud, og jeg
var ikke sen til at køre frem og foreslå hende en køretur i hendes eget
vejr, så hun kunne prøve, hvorledes det var. Hun lo naturligvis; jeg fik
fraspændt og måtte ind at drikke kaffe hos hende.«
Vejrholderen blev altså draget til ansvar for vejret på hans eller hendes
dag. Det gode vejr gav bysbørnene anledning til en hyldest, som det
kun var behageligt at tage imod, selvom man måske skulle give lidt ud
på de fremmødte, hvilket nok fuldt opvejedes af den hyggelige selska
belighed, der fulgte med. Det onde vejr måtte vejrholderen tage sin
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straf for, her var ikke noget med, at man »ikke kunne gøre for, hvordan
vejret blev«. Men afstraffelsen var af symbolsk art, ikke virkelig. Og »syn
debukken« var indforstået, selvom det nok gav anledning til hvinen og
hyl - akkompagneret af »afstraffernes« medlevende jubelråb.
Og en dyb symbolik var der under det hele, i hvor ringe grad deltager
ne i øvrigt var sig det bevidst. Skikken har ganske givet rod i den førkristne gudsdyrkelse i Norden, den bærer sig i oldtidens månetilbedelse
og månemagi. Sådan tolker folkemindeforskeren Axel Olrik den gamle
tradition »at gøre vejr«. Man sammenligner den med en ældre islandsk
skik, som var knyttet til årets første fire måneder.
Disse måneder bar på Island navnene Thorri, Goa, Einmanudr og Harpa. Thorri står for husfaderen, Goa for husmoderen, og de to andre
m åneder er deres søn og datter. Det svarer til, at januar førhen i Dan
mark hed Thorm åned og februar Gøjemåned, konernes måned.
På Island var det sådan, at den morgen, da Thorri »gik i gård« (1. janu
ar), måtte husfaderen stå tidligt op for at byde Thorri »velkommen i
gård«; han skulle gå ud barbenet, i bar skjorte og med benklæderne
kun trukket på det ene ben. Opad dagen holdt han for bygdelagets
mænd et gilde, »Thorrablot«. Selve dagen kaldtes »husbonddagen«.
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Konen i gården måtte første morgen i Goa-måneden også tidligt op og
være meget let påklædt for at »byde Goa i gård«, idet hun fremsagde
disse strofer:
»Velkommen, Goa min, gak du ind i gården.
Vær ej ude i vinden den vårlange dag.«
Hun skulle samme dag gøre et gilde for sine nabokoner. På samme
måde skulle sønnen modtage marts på månedens første dag, og datte
ren april. Månederne med mandligt navn modtages da af mænd, de
med kvindeligt navn af kvinder.
Den islandske skik har væsentlige ligheder med den danske, selvom
den sidste blot er blevet til morskab og drilleri, mens den islandske hav
de bevaret den gamle religiøse mening: at hilse og byde m ånederne vel
komne, som om de var levende væsner af guddommelig art. Også den
danske kone kunne gå ud i sin gård sommerklædt ligesom konen på
Island. Det må tolkes som vejrmagi. De gik begge måneden, vejrdagen,
foråret i møde i den påklædning, der passer til solskinnet og somme
ren, for ligesom at lokke eller mane det nye års frugtbargørende og
livgivende varme frem.
På Island, hvor skikken kun udøvedes den første dag i måneden, har
den vel gået på omgang fra år til år. I Danmark gik den på omgang
måneden igennem, men i hver gård gjorde den samme person vejr på
samme dato år efter år. Et gilde fejredes begge steder, Thorrablot og
Goablot nævnes på Island allerede o. år 1200.
Skikken »at gøre vejr« er knyttet til de kolde vintermåneder, da der var
god tid til at holde et lille gilde. Man havde her fundet en anledning til
at komme sammen og adsprede sig med noget, der lignede nytårsløjer,
og som havde et uudtømmeligt emne, som alle kunne udtale sig om:
vejret. Og her var alle hjem i landsbyen inddraget på demokratisk vis;
på trods af enhver rangfølge og rækkefølge stod man i hævdholdelsen
og udførelsen af denne skik på lige fod med hinanden.
At skikken tilmed i sin dunkle oprindelse var religiøs og forbundet med
en gudsdyrkelse, som landsbyens ve og vel og enhvers liv og lykke - iføl
ge den fælles tro - afhang af, skænker denne skik en særlig dimension
og lader os fornemme dybder i folkelivet, som godt kan savnes i en tek
nificeret og kunstiggjort tidsalder som vor.
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Årsberetningfor Lokalhistorisk
Foreningfor Sønderhald
Kommune for 1996
°

AF AAGE KIRKEGAARD

Det år, der her skal aflægges beretning om, ligner næsten til forveksling
de foregående m.h.t. arbejdet i vor forening og arkiv, hvilket også vil
fremgå af det følgende.
Ar efter år, og også det sidst forgangne, afleveres der arkivalier til
opbevaring i Sønderhald Egnsarkiv, rundt regnet 20-25 sager om året.
Som sædvanlig er det en alsidig blanding af, hvad man nu går og gem
m er rundt omkring, fordi man mener, det bør bevares. Godt det sam
me, jo ældre stoffet bliver, jo m ere interessant bliver det som regel
også. Som sagt mange gange før: vær skånsomme, når I rydder op, og
lad eventuelt os få lov til at hjælpe.
Blandt det materiale vi har fået ind i det forløbne år kan nævnes føl
gende: ejendomspapirer, gamle avisartikler om hændelser på egnen,
landbrugsregnskaber, forskelligt fra skoler og forsamlingshuse, proto
koller fra foreninger i kom m unen, frysebokse m.m. Der kan også lig
ge løse papirer i gamle protokoller, som sammen m ed m eget andet nu
opbevares i Landsarkivet.
Vedr. kom munens aflevering af arkivalier til Landsarkivet er der det
nye at fortælle, at m edlem m er af bestyrelsen har været på Landsarki
vet for at gennem gå det materiale, der er afleveret fra Sønderhald,
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såvel fra kom m unen som fra egnsarkivet, med henblik på at få fotoko
pier af en del af det. Med velvilje fra Sønderhald Kommune er det
aftalt, at vi får ca. 11.500 sider kopieret til opbevaring i vort arkiv. Dvs.
at den opgave, som har stået på i nogle år, nu næ rm er sig en fornuftig
afslutning. Det resulterer i, at arkivet vil komme i besiddelse af en
m ængde interessant stof, som bliver tilgængeligt, når vi får det samlet
og indbundet i lighed med folketællingerne og kirkebøgerne.
Fra Sammenslutningen af Lokalarkiver er vi blevet opfordret til at til
passe vore vedtægter, således at de passer ind i den store helhed, som
SLA er. Det kan tænkes at resultere i, at vi engang i årets løb må have
en ekstraordinær generalforsamling. I så fald prøver vi at få den ind
passet i et eller andet arrangem ent, så I ikke skal af sted en ekstra
gang.
Og så lidt om arrangem enter i det forløbne år. Ved disse forsøger vi
altid at holde os til historiske emner. Nogle kan måske mene, at vi bur
de holde flere m øder af den art. Men der er faktisk mange foreninger
af den ene og den anden art, som bejler til den samme kreds. Det
erkender vi og finder, at det mødeniveau, vi holder, er tilstrækkeligt.
Ved sidste års generalforsamling, som blev holdt i Fausing Forsam
lingshus, fortalte Jens Peter H am m er fra Grenå om den gamle lande
vej fra Randers til Grenå og dens omgivelser. Hans foredrag var ledsa
get afen god videofilm. I november 1996 mødtes vi på Assentofthjemmet, hvor Jørgen Michaelsen underholdt os med »Folkeviser og folke
lig sang«, bistået af Birgit Norvig ved klaveret.
Vores årlige aftentur var denne gang henlagt til Rosenholm Slot. Som
så m ange andre af vore kendte slotte og herregårde har Rosenholm
en interessant historie. Vi fik en god orientering af Martin Ulsfort.
Den årlige heldagstur gik til øen Fur i Limfjorden. Fur er jo en ø med
mange geologiske mærkværdigheder, og vi fik en grundig forklaring
om øen af fhv. gårdejer Mads Klode, som var vor rejseleder ved turen
rundt på øen, og efter sædvane havde vi den dag et godt udflugtsvejr.
Arbejdet m ed m oderniseringen af registreringen af vort arkivmateria
le skrider planmæssigt fremad. Når alle vi, der arbejder m ere eller
m indre med arkivet og dets indhold, ellers får lært at bruge det, er
det nye system uden tvivl et gode, men som sagt, vi skal have det lært
for at få det fulde udbytte af det.
Det bør også nævnes, at vi i det afsluttende år på opfordring af Søn
derhald Kommune har fået vores forsikringsforhold justeret, så de sva
rer til vore forhold.
Det var så i store træk, hvad vi har arbejdet m ed i årets løb. Vi er en lil
le trofast skare, som efter evne hjælper med at holde sammen på såvel
foreningen som arkivet. Men vi må erkende, at det ville være rart, om
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der var yngre personer blandt os, der hen ad vejen ville involveres i
arkivarbejdet.
Tak til alle som medvirker til, at vi »gamle« stadig form år at passe fore
ningsarbejde og arkiv. Tak til Sønderhald Kommune for godt samar
bejde og velvillig behandling.
Om den kom m ende tid kort: vi har planer om at lade den årlige hel
dagstur gå til Samsø og aftenturen til N aturcenter Randers Fjord,
eventuelt med en afstikker til vævestuen på Voer Færgevej.

Regnskab 1996
Indtægter
Medlemskontingent
Salg af årsskrifter
Salg af kopier
Arrangementer
Renter
Kommunalt tilskud
Til kopiering, Landsarkiv

I alt
Beholdning 1.1.1996

Udgifter
Kontg. SLA - LAS - DLF
Arsskrifter
Nyanskaffelser
Bøger, tidsskrifter
Arkiv
Foto
Kursus
Annoncer
Porto
Gebyrer
Andet
47.192,39 kr. Ialt
13.260,00 kr.
520,00 kr.
806,00 kr.
1.642,00 kr.
81,39 kr.
19.200,00 kr.
11.683,00 kr.

1.613,00 kr.
20.575,00 kr.
6.872,00 kr.
513,00 kr.
6.917,65 kr.
237,50 kr.
768.00 kr.
878,75 kr.
1.205,00 kr.
300.00 kr.
724,50 kr.
40.604,40 kr.

21.931,04 kr. Beholdning 31.12.1996
Giro
7.342,67 kr.
Kasse
907,00 kr.
Check
1007,40 kr.
Bankbog 19.261,96 kr. 28.519,03 kr.
69.123,43 kr.
69.123,43 kr
Beholdning
Hensat til kopiering
Fri kassebeholdning

28.519,03 kr.
11.683,00 kr.
16.836,03 kr.

I 1996 var der 219 medlemmer i foreningen.
Ovenstående regnskab revideret, og intet fundet at bemærke.
Kassebeholdningen forefandtes.
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Et planlagt loppem arked til fordel for Langkastrup forsamlingshus’
istandsættelse var næ r gået i vasken, men takket være form anden,
Peder Graabæks personlige indsats, lykkedes den at få indsamlet en
stor m ængde effekter til auktionen.
Langkastrup forsamlingshus længde har set
lidt m edtaget ud, for med tiden
der slides på maling såvel som tapet,
men kassens beholdning var liden.
Hvordan skal vi m ønt til fornyelse få?
Bestyrelsen grundede længe derpå.
Et medlem fortalte, hvordan m an m ed held
i nabobyen har skaffet penge.
Skal vi ikke prøve det her hos os selv?
For så vil det ej vare længe,
før penge vi har, så vi huset kan pynt’
et m arked med lopper vil nemlig gi’ mønt.
Så blev det bekendtgjort i by og i sogn:
Find hvad I har bortgem t af sager
og bring det hertil. Kom i bil eller vogn
så vi kan få samlet et lager.
Det kan gi’ os penge, derpå må I tro,
se efter i kælder, på loft og i lo.
Det hjalp dog ej m ed denne appel,
der kom ingenting af betydning,
så sagde Per Graabæk: - Nu må jeg vist selv
få sat lidt skub i den oprydning.
Hr. Graabæk er form and, som I vel kan forstå
og husets forbedring på sinde ham lå.
Han drog rund t i sognet til hus og til hytt’
og talte så grundig for sagen.
Det viste sig hurtigt, at det kunne nytt’,
hør blot, hvad han bragte for dagen:
En grøn ottom an og en sofa med plyds,
fem-seks kurvestole af halm, der ku’ drys’.
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Mindst 20 par støvler, en m alet servant’,
tallerkner af revnet fajance,
et egetræsskab med afrevet kant,
m en dog af en vis elegance.
En bænk og et vognhjul, et blikfad til vand,
samt kopper og glas, alt i brugelig stand.
Ja, mange flere ting blev fra glemsel bragt frem,
og salget gav m ange moneter,
og bliver man for penge igen i beklem,
så sender man bud efter Peder.
Langkastrup forsamlingshus pyntet kan bli'
takket være en form and med slig energi.
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Formand:
Aage Kirkegaard, Fløjstrupvej 29, Fløjstrup, 8900 Randers,
tlf. 86 49 43 03.
Næstformand:
Tage Thaarsti, GI. Romaltvej 1, 8900 Randers,
tlf 86 42 76 76.
Kasserer:
Helga Sørensen, Enghavevej 6, Årslev, 8900 Randers,
tlf 86 49 13 40.
Sekretær:
Vibeke Nielsen, Skovdalsvej 15, 8963 Auning,
tlf 86 48 36 78.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Michaelsen, Liltvedvej 39, 8963 Auning,
tlf. 86 49 21 93.
Else Lund, Enighedsvej 58, 8963 Auning,
tlf 86 48 44 63.
Inger Rasmussen, Grenåvej 258, Virring Mark, 8900 Randers,
tlf 86 48 04 38.
Niels Høeg Jensen, Vestervangsvej 18, Fausing, 8961 Allingåbro,
tlf. 86 48 13 36.
Udpeget af byrådet:
Nikolaj Brøsted, Lunden 4, Lundby, 8961 Allingåbro,
tlf 86 48 13 70.
Sønderhald Egnsarkiv
Nørregade 5B, 8963 Auning
Åbningstid: mandag kl. 15-21.
Lukket i skoleferier.
Ekstra eksemplarer af årsskriftet 1996 kan indtil 1. august fås hos oven
nævnte bestyrelsesmedlemmer for 60 kr. pr. stk. Derefter kun hos kasse
reren. Samme sted kan overskudseksemplarer af skrifter fra 1978-95 fås
for 20 kr. pr. stk. Hele sættet af ældre skrifter kan erhverves for 10 kr.
pr. stk.
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