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Fester, skikke og traditioner 
i årets løb og livet igennem 

 
Kalenderåret 

Indtil år 46 f. kr. var det tempelpræsterne, der styrede kalenderen. Den blev derfor administreret 
vidt forskelligt fra land til land, og det bevirkede, at der overalt herskede stor forvirring på 
kalenderområdet. 

I år 46 f. Kr. indførte kejser Julius Cæsar i Rom derfor ”Den Julianske Kalender”. Den fastslog 
at det romerske år skulle være 365 dage samt, at der hvert fjerde år skulle indpasses en ekstra dag. 

Denne kalender var dog ikke helt fuldkommen, idet et solår helt nøjagtigt er 365 dage 5 timer 48 
minutter og 46 sekunder. Et juliansk kalenderår var således 11 minutter og 14 sekunder for langt 
hvert år, en fejl, der i løbet af 128 år ville vokse til et døgn. Skævheden blev mere og mere mærkbar 
op gennem århundrederne. I en bekendtgørelse fra 24. feb. 1582, udsendt af pave Gregor 13., blev 
der rettet op på fejlen, ved at der samtidigt i alle katolske lande blev indført en ny 
tidsberegningsmetode: ”Den Gregorianske Kalender”. 
 

 
For at vide hvilken ugedag en eller anden begivenhed fandt sted kan man benytte sig af en 
evighedskalender. Den starter med år 1700, det år, da Danmark gik over til den gregorianske 
kalender. Beregninger fra før den tid er mere komplicerede, men der kan henvises til R. W. 
Bauer: ”Calender for årene 601-2200 efter Kristi fødsel”. 

 
Man måtte dog først justere den gamle kalender, hvilket betød, at der skulle fjernes 10 dage. Et 

år skulle efter den nye kalender herefter være 365 dage med en ekstra dag hvert fjerde år, de 
såkaldte skudår (Se også Skt. Mathias dag, 24. feb.). Skudår er altid delelig med 4, men derudover 
skulle i fremtiden kun de hele århundreder, delelig med 400, være skudår. Eksempel: År 2000 er et 
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skudår, men år 1900 var det ikke. Denne regel bevirker, at unøjagtigheden i forhold til solåret først 
bliver til 1 døgn i løbet af 3600 år. 

Den Gregorianske Kalender blev dog først indført i Danmark i år 1700, hvor man dagen efter 
den 18. feb. skulle skrive den 1. marts. 
 
Døgnet 

I det gamle Egypten inddeltes alene dagen i 12 lige store dele. I Rom gik man senere over til at 
inddele døgnet i 18 lige store dele, begyndende med kl. 6. 

Døgnets inddeling i 24 timer menes at stamme fra Ptolemæus, der var astronom i Alexandria 
omkring år 200. 

 
Uret viser skematisk hvordan omtrent et døgn forløb på landet om sommeren fra 
ca. år 1600 til ca. 1850. Hanen galede ved ca. 4-tiden om morgenen og ved ca. 10-
tiden om aftenen gik man i seng. I de tre arbejdsperioder mellem de daglige 
måltider og daglige faste pligter lavede gårdens folk det arbejde, som efter årstiden 
skulle gøres. 

 
Fyraften 

Ordet kommer af det gamle tyske ord: Feierabend, der betyder fritid eller hvile. Ordet menes at 
være kommet til Norden med de håndværkere, der efter endt uddannelse tog på valsen i Tyskland. 

Som det fremgår af illustrationen ovenfor var arbejdsdagens længde i gamle dage henved dobbelt 
så lang end i vore dage. Udtryk som fyraften eller fritid kendtes ikke, bortset fra nogle få timer om 
søndagen eller de ekstra dage man havde i årets løb i forbindelse med de kirkelige højtider, hvis 
man da ikke indimellem selv tog sig en blå mandag. 
 
Blå mandag 

Blå mandag blev i middelalderen anvendt om fastelavnsmandag, hvor alteret efter katolsk skik 
blev dækket af et blåt klæde for at symbolisere, at fastetiden var indledt. Også mandagen før påske 
blev i gammel tid kaldt blå mandag, fordi præsten var klædt i blåt. Dagen blev også brugt til 
festligheder og løjer som indledning til ”den stille uge”. 
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Den folkelige betydning knytter sig i dag alene til begreber som tømmermænd, hovedpine osv., 
efter en festlig søndag. En blå mandag kan derfor også betyde en uofficiel fridag. Så vidt vides er 
det i dag kun konfirmanderne, der holder en sådan fridag om mandagen efter deres konfirmation. 

 
Ugedagenes navne og betydning 

En uge på 7 dage har vi overtaget fra jøderne, da 7-tallet for dem var et særligt tal, der kunne 
føres tilbage til skabelsesberetningen, hvor Herren skabte alt på 6 dage og hvilede den 7. dag. 
Denne dag kaldte de sabbat. Grækerne benyttede sig af en 10-dages uge og romerne af en 9-dages 
uge, mens Danmark i vikingetiden kun havde en 5-dages uge. Senere gik vi også over til jødernes 7-
dages uge, hvad romerne og egypterne også i mellemtiden havde gjort. 

Den jødiske sabbat svarer til lørdag og af samme grund blev vores søndag derfor ugens første 
dag. Dette blev dog ændret omkring 1960, således at søndagen helt naturligt blev ugens sidste dag. 
 
Mandag 
Betyder månedag. Tidligere mente man, at mandag var en dårlig dag, for der var så meget ondt at sige om månen. Den 
var kold og svag og blev også kaldt for ”tyvenes sol”, der lyste for at de kunne se at stjæle. 
Det var uheldigt at være født på en mandag, ligesom der stadig er nogen, der mener, at man aldrig skal begynde på et 
nyt arbejde om mandagen. 
 
Tirsdag 
Er opkaldt efter krigsguden Tyr. Tirsdag er en heldig dag, også hvis man skal begynde på noget nyt. Der er også held 
ved at være født eller blive gift på en tirsdag. 
 
Onsdag 
Er opkaldt efter Odin, der var gud for storm og uvejr. Man skal ikke flytte eller gifte sig på en onsdag. I mandejargon 
kaldes onsdag aften undertiden også ”Lille-kone-aften”. 
 
Torsdag 
Er opkaldt efter tordenguden Tor. Han var en stærk gud, og man mente derfor, at de mystiske kræfter virkede særlig 
stærk denne dag. 
 
Fredag 
Er opkaldt efter Freja, der var den nordiske gudinde for kærlighed og frugtbarhed. Også fredag er en uheldig dag, og 
endnu værre er det hvis dagen samtidig er den 13. i måneden. 
 
Lørdag 
Eller laugar-dag, som dagen hed i vikingetiden. Da 1aug betyder bad mener man, at lørdag betyder vaskedag. I 
mandejargon kaldes lørdag aften undertiden også ”Store-kone-aften”. 
 
Søndag 
Er solens dag. Der er lykke og held forbundet med dem, der er født på en søndag, da der er meget kraft i netop solen. 

 
Horoskoper 

Mange mennesker mente tidligere at vide, hvordan det ville gå et menneske, der var født på en 
bestemt ugedag. Et gammelt vers lyder således: 
 

Mandagsbørn har fagert skind,  
tirsdagsbørn har kærligt sind,  
onsdagsbørn er født til ve,  
torsdagsbørn får meget at se,  
fredagsbørn får kærlighed og lykke,  
lørdagsbørn skal sorger trykke,  
søndagsbørn skal leve længe 
og hele sin tid have fuldt op af penge. 
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I dag vil man nok tillægge det som noget overtroisk sludder. Derimod er der mennesker, 
astrologerne, der giver sig af med at lave horoskoper. Dertil bruges et rundt skema. Når de kender 
en persons fødselsdag, det nøjagtige tidspunkt på døgnet samt stedets destination, kan de herudfra 
se hvordan planeterne og stjernerne stod i forhold til hinanden i fødselsøjeblikket. Ud fra disse 
oplysninger kan man forudsige hvordan det vil gå denne person. 

 
Astrologer og horoskoper er ikke noget nyt. Denne videnskab har været kendt siden oldtiden. 

Når en stormand eller konge fik en søn gik astronomer og astrologer straks i gang med at samle 
oplysninger. F. eks. ved vi, at da Christian 4. blev født, blev hans horoskop lagt af Thyge Brahe, og 
det meste af det, han sagde, kom virkelig til at passe. Åbner man et ugeblad vil man også altid heri 
kunne finde et horoskop. 
 

 
Ugens Horoskop for den 7. juli 1993. Her kunne man i Kolding Folkeblad læse følgende om de 12 
stjernetegn i ugens horoskop. 

 
 
Månedernes navne og betydning 

Et år har 12 måneder, men oprindelig var der nogle steder et år kun havde 10 måneder. Mange af 
månedernes navne er latinske, mens andre er opkaldt efter gamle romerske guder eller kejsere. 
Andre har numre, og for at forstå denne nummerering, bør man vide, at romerne begyndte året med 
marts måned. 
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Januar 

Har navn efter den romerske gud Janus. Han havde to hoveder. Det ene så fremad i tid, det andet bagud. Det gamle 
danske navn for januar var glugmåned, der er afledt af ordet glug, som betyder kikhul, og det der kikkes ind i er 
naturligvis det nye år. 
 
Februar 

Har navn efter en romersk renselsesfest, februare (latin) = at rense. Alt skulle gøres rent inden man trådte ind i det nye 
år. Det gamle danske navn er blidemåned, der betyder hvid (sne). 
 
Marts 

Er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Marts var også romernes første måned, og det skyldtes, at solen i denne 
måned gik ind i stjernebilledet: Vædderen, der er dyrekredsens første tegn. I Danmark blev måneden tidligere kaldt 
tormåned efter den nordiske krigsgud Tor. 
 
April 

Er afledt af det latinske ord: aperire = at åbne. April er også den måned hvor alt åbner sig eller spirer frem. Det gamle 
danske navn for april er fåre- eller græsmåned. 
er opkaldt efter Najus, der var gud for blomsterne og for frugtbarhed. Det hed også, at man majede sig ud, dvs pyntede 
sig med nyudsprunget løv. Det gamle danske navn for maj var vår- eller blomstermåned. 
 
Juni 

Er opkaldt efter den romerske gudinde Juno, der var himlens herskerinde og gift med Jupiter. Hun var beskytter for 
ægteskabet og for mødre med små børn. Det gamle danske navn var sl<mrsommermåned, og hvor skmr i denne 
forbindelse betyder lys. 
 
Juli 

Er opkaldt efter kejser Julius Cæsar, som blev myrdet i år 44 f. Kr. Tidligere kaldte romerne denne måned for quintilis = 
den femte. Det danske navn for juli måned var tidligere ormemåned. 
 
August 

Er opkaldt efter kejser Augustus. Tidligere havde denne måned kun 30 dage, men det romerske senat besluttede, at tage 
en dag fra februar og lægge til i august. Man ville ikke, at august skulle stå tilbage for juli (cæsar). Det danske navn for 
denne måned var tidligere høstmåned. 
 
September 

Er årets niende måned, men navnet betyder den syvende, septem på latin. Indtil år 251 f. Kr. var marts årets første 
måned og dermed var september den syvende, mens januar og februar var årets to sidste. De blev nu rykket hen foran, 
således at januar blev årets første måned. I Danmark hed det gamle navn for denne måned: fiskemåned. 
 
Oktober 

Var oprindelig romernes ottende måned, heraf navnet: Octo på latin. Det gamle danske navn for oktober måned var 
sædemåned, fordi vintersæden gerne skulle sås på denne tid. 
 
November 

Er afledt af det latinske ord: Novem = den niende. Den gamle danske betegnelse for november er slagtemåned. 
 
December 

Var romernes tiende måned, heraf navnet: Decem = den tiende. Det gamle danske navn for december var kristmåned, 
dvs. den måned, hvori Kristi fødselsdag blev fejret. 
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Fødsel og barsel 

Når et ungt par var blevet gift ventede alle snart at se den unge kone med stor mave. I mange 
tilfælde var de dog blevet gift, fordi pigen var gravid. Det sømmede sig ikke, at barnet blev født 
uden for ægteskab. Et sådant barn var i kirkelig henseende uægte, og sådanne børn havde ikke de 
samme rettigheder i datidens samfund som de ægte. 

Hvis et barn ønskede sig en lillesøster eller lillebror skulle det blot lægge et stykke sukker i 
vinduet, så ville storken komme flyvende med et. Børnene hentede storken nede i Egypten. Her 
svømmede de rundt i Nilen. 

For en gravid kvinde var der mange regler og forbud at efterleve, og som alle måtte ses som 
udtryk for den spænding og nervøsitet en fødsel var omgivet med. Alle ønskede jo inderligt et 
velskabt barn. 

Man skulle undgå at blive ramt af noget, ellers risikerede barnet, at blive født med et 
modermærke. Man skulle heller ikke kigge gennem en revne, da ville barnet blive skeløjet, eller 
drikke af en kop med skår i. Barnet ville så måske blive født med hareskår. 
 

 
Nogle måneder har 30 dage, andre 31 dage. Februar har kun 28 dage 
og i skudår 29 dage. For at huske hvor mange dage der er i en 
bestemt måned kan følgende regel benyttes. Fingerrodsknoerne 
betyder 31 dage, mellemrummene betyder 28, 29 eller 30 dage. 

 
Der var også mange ting, hvorpå man tydede barnets køn. Det ville blive en pige, hvis 

graviditeten var forbundet med megen kvalme eller opkastninger. Kvinder med brede knæ fødte 
drengebørn, hvorimod kvinder med spidse knæ fødte piger. Havde de spidse maver ville de føde en 
dreng. Runde maver gav piger. Sparkede barnet meget, blev det taget som et udtryk for, at det ville 
blive en dreng. Drenge var jo så vilde. Ligeledes gav hurtige fødsler i reglen drengebørn, svære 
fødsler piger. Under alle omstændigheder ville fødslen forløbe lettere, hvis den gravide bad til 
jomfru Maria: ”Lån mig nøglerne dine, at jeg kan åbne lænderne mine”. 

 
Til hjælp ved fødslen brugte man en fostermor eller blot en erfaren nabokone. En fødsel kunne 

være nervepirrende, og for at dulme nervøsiteten fik man serveret jordmorkaffe, dvs. en kaffe, der 
var så stærk, at ”teskeen selv kunne stå i koppen”. 

Efter fødslen kom alle nabokonerne på barselvisit. Som gaver medbragte de en barselpotte, der 
indeholdt madvarer, da den fødende kvinde skulle blive i sengen i lang tid. Senere blev det mere 
almindeligt at forære tøj eller andet tilbehør til den lille. Nu om stunder er det også almindeligt, at 
kvinderne føder på et sygehus. 
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Efter fødslen var der mange ting at ordne. Der skulle gives meddelelse til øvrigheden og vuggen 
skulle klargøres. Det var et dårligt varsel, hvis man havde klargjort vuggen før fødslen. Anskaffedes 
barnevognen før fødslen, kunne det også betyde ulykke. Man skulle heller ikke for tidligt skille sig 
af med barnevognen igen, for så ville man snart igen få brug for den. 

 
Dåb og navngivning 

Dåben er en kristen handling, der blev indstiftet af Jesus, ifølge dåbsbefalingen, Math. 28, 18-20. 
Alt afhængig af det nyfødte barns tilstand indrettedes dåben. Var der risiko for at barnet ville dø, 
blev det nøddøbt for så senere at lade det fremstille i kirken. Et normalt og sundt barn blev døbt en 
af de førstkommende søndage. Barnet blev iført sit kristentøj, der nærmest var en pose med 
tilhørende hue. Senere gik man over til at anvende hvide dåbskjoler, og for at markere forskellen på 
drenge og piger gav man pigerne en lyserød sløjfe, mens drengene fik en lyseblå. Rødt er 
kærlighedens farve, blåt, troskabets farve. At så farverne er lyse gør kærligheden og troskabet 
lykkebringende. 

 
Fra tidligste tid blev bibelske og helgennavne meget anvendte ved 
navngivningen. Disse var ofte lange, hvorfor de blev forkortet eller lavet om. 
Fx kunne navnet Benediktus blive til Bent eller Bente og Gregorius blev til 
Gregers. - Hosstående træ viser et udpluk af navne, der alle har det til 
fælles, at de er dannet ud fra det bibelske navn Johannes. Der var også 
tidligere helt bestemte regler for at opnævne børn efter ældre slægtninge. 
Den først fødte datter fik i reglen sin mormors navn, den ældste søn sin 
farfars navn.  

 
Det nyfødte barns mor var ud fra et kristent synspunkt uren i 40 dage. Af samme grund kunne 

hun derfor ikke deltage i dåben. I stedet benyttedes en gudmor til at bære barnet, en huepige samt en 
pattekone eller amme, hvis der var behov for at give barnet bryst under gudstjenesten. 

Oprindeligt blev barnet tre gange i faderens, sønnens og Helligåndens navn nedsænket i det 
halvkolde vand. Det blev senere ændret til tre gange at komme vand på dets hoved. Dåben er at 
betragte som Guds gave til mennesket. Ved dåben bliver barnet optaget i Guds fællesskab eller som 
et nyt medlem af kirken. Ved dåben kræves mindst 3 faddere, højst 5, der skal bevidne barnets dåb. 

Ved dåben bliver barnet også navngivet. Tidligere var det almindeligt at opkalde det efter en nær 
slægtning, det ville så få de samme gode egenskaber. Det var et dårligt varsel hvis barnets navn blev 
røbet før dåben. Det siges også, at et barn, der skriger under gudstjenesten vil blive god til at synge. 
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Efter højtideligheden i kirken tager alle de implicerede hjem til barnets forældre for at fejre 
dåben, hvor gudmoderen og fadderne tidligere fik hæderspladserne, mens barnet helst skulle sove til 
middag iført sin dåbskjole. 

 
Nytår (1. januar) 

Mennesket har altid interesseret sig for at markere begyndelsen eller afslutningen på et forløb. 
Det gælder således også overgangen til et nyt år. I førkristen tid afholdt man i Norden midvinterblot 
den 14. januar, en markering af, at lyset nu var vendt tilbage. Det var en frugtbarhedsfest, der 
fejredes med ofringer og drikkelag, men med kristendommens indførelse kom der forvirring og 
uenighed om årets begyndelsestidspunkt.  

Skulle året begynde med advent eller med påske? I 500-årene enedes man i Syd- og 
Mellemeuropa om at begynde det kristne år med den 25. marts, Maria Bebudelsesdag, ni måneder 
før Jesu fødsel. Senere blev man dog overalt enig om, at begynde kirkeåret med 1. søndag i advent. 

Omtrent samtidig enedes de verdslige myndigheder i Europa om, at begynde det nye år med 1. 
januar. Alle var blevet enige om at placere Jesu fødsel den 25. december, og da Jesu omskærelse 
efter jødiske regler skulle ske 8 dage efter fødslen, nåede man således 1. januar. 
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Nytårsaften er altid blevet fejret med fest og narrestreger. Det skete bl. a. med at slå gamle 
revnede potter i stykker mod naboens dør. Den larm, der herved opstod, skulle efter folketraditionen 
holde onde ånder og andet troldtøj borte. Samtidigt kom man også af med de gamle potter. De måtte 
nemlig ikke så gerne benyttes i det nye år. 

Eller man brugte rumlepotter. Det var små lerkrukker, hvor man over åbningen havde lagt en 
udstrammet svineblære. I blærens midte blev der lavet et hul til en pind. Når man så lod fingrene 
glide op og ned af pinden sattes svineblæren i svingninger, hvorved der opstod en særegen og 
gennemtrængende lyd. Det var især børnene, der på denne måde rumlede nytåret ind. Muligvis er 
rumlepotten således et levn fra førkristen tid, hvormed man ved vintertide bortjog de onde magter! 

Først i begyndelsen af dette århundrede gik rumlepotterne af mode. I stedet blev det nu 
almindeligt at larme med kinesere og kanonslag. Ved en lov blev det i 1972 forbudt at bruge 
nytårsskyts med stor knaldeffekt, fordi mange fik høreskader af det. I stedet anvendes der nu f. eks. 
heksehyl, romerlys eller raketter til at markere nytåret med. Ellers forbindes årsskiftet med noget 
godt at spise, bordbomber, serpentinere og champagne. 
 

 
Eksempler på støjfremkaldende remedier fra gammel tid. Til venstre en dreng, der vil 
ønske naboen et godt nytår ved at smadre en gammel revnet potte mod hans dør, for at 
holde det onde og andet troldtøj borte. (Xylografi fra Illustreret Tidende 1885). Til højre 
en nyere model af en rumlepotte beregnet til samme formål. På pottens bagside er der 
skrevet et vers som blev fremsagt af børnene, når de rumlede for deres nabo: ”Fru, fru, 
luk æ dør op, æ rummelpot vil ind, dæ komme et skif fra Holland, det æ lajt mæ guld og 
sølv”. (Foto fra Museet på Sønderborg Slot. 

 
Skikken med at fjerne løse ting fra folk, som f. eks. havelåger, redskaber og kaffekander er ved 

at være på retur. I stedet tager de unge hellere til halbal. Enkelte steder, bl. a. også i Bedsted, er det 
ved at være tradition for at der kl. 23.30 holdes midnatsgudstjeneste. 

  
Helligtrekonger (6. januar) 

Kristen markering for tidspunktet hvor de tre vise mænd fra Østerland ifølge traditionen fandt 
Jesusbarnet i Betlehem og ofrede guld, røgelse og myrra. 
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I 900-tallet gjorde den kristne kirke de tre visemænd til konger med navnene Kasper, Melchior 
og Balthasar. Sidstnævnte var den ældste og han blev gerne fremstillet med hvidt skæg. Melchior 
var den yngste. Han var fra Afrika og derfor sort. 

I katolsk tid fejredes dagen i kirken med opførelse af helligtrekonger spil og hvor menigheden 
skulle medbringe offergaver på samme måde som de vise mænd. Efter kirketid fortsatte børnene 
med lignende ceremonier. De udklædte sig som de vise mænd og gik rundt til folks døre og sang. 
Skikken er i dag endnu i brug nogle få steder. 

Tidligere brugte man også den skik at støbe specielle helligtrekonger lys: Et kraftigt lys for 
neden, der midtpå deltes i tre. I tredelingen indstøbtes en lille knaldperle. Når lysene brændte ned 
og der kom et knald, skulle det markere treenigheden. Knaldet skulle også gerne forskrække de 
voksne. Børnene skulle naturligvis tro, at de voksne ikke vidste det. 

Indtil 1770 var den 6. januar helligdag. Herefter blev den afskaffet af Struense. Enkelte steder er 
det dog skik, at lade juletræet stå med pynt på indtil helligtrekonger. 
 

 
Helligtrekongersoptog af børn udklædte som de vise mænd. De 
medførte en stor stjerne med lys i og gik således fra dør til dør, mens 
de f.eks. sang stjernevisen fra 1641: "God aften, god aften, både mand 
og kvind, husbond med al hans husgesind. Gud giver Eder et lykkeligt 
nytår, fra al ulykke Eder Gud bevar… ”. Billedet er et xylografi fra 
Illustreret Tidende 1869. 

 
Pers Blus, Skt. Peders Dag (22. januar) 

Indtil slutningen af forrige århundrede var det skik aftenen før Skt. Peder at tænde blus (bål) på 
et af bymarkernes højeste punkter, for på denne måde at jage vinteren ud af byen (Svi æ vinter af æ 
by). Først skulle der samles en masse halm. Det blev gerne udført af de større drenge, der tiggede et 
par klapninger halm fra hver gård til en halmstak. Også pigerne hjalp til. Om eftermiddagen blev 
der laver fakler og tidlig om aftenen gik alle i optog med fakler ud til halmstakken, hvor der blev sat 
ild til. Efter afbrændingen gik alle hjem igen i sluttet trop med sang og klang. 
 
Kyndelmisse, Maria Renselsesdag (2. februar) 

Det er nu 40 dage siden Jesus blev født og ifølge jødisk lov skulle Jomfru Maria denne dag 
renses for fødslens urenhed. Tiden var nu omme, og igen kunne hun indtræde i menigheden ved sin 
kirkegang. Skikken med fødende kvinders kirkegang blev praktiseret helt op til vor egen tid, og 
blev først i begyndelsen af dette århundrede helt afskaffet. 
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I forbindelse med en kvindes kirkegang havde hun i reglen en nabokone med sig. I kirkedøren 
blev hun modtaget af præsten og fik her kirkens velsignelse. 

 
Foruden at dagen var en renselsesfest for Jomfru Maria var dagen også Jesu Fremstilling i 

Templet. Efter Moselovens forskrifter skulle der ofres og Maria ofrede to duer. Med denne handling 
blev Jesus symbolsk et lys for hedningerne. Derfor blev dagen også markeret med indvielse af de 
vokslys, der skulle bruges i kirken i årets løb. Også menigheden kunne denne dag lægge deres egne 
lys på alteret. Gennem velsignelsen fik de del i kraften. Disse kyndelmisselys var gode at tænde i f. 
eks. tordenvejr. Og de beskyttede mod pest og kunne holde de onde ånder borte. 

Kyndelmisse kommer fra latin, candela-messe = kandelabermesse = lysmesse. Kandelabermesse 
var et svært ord, der i folkemunde efterhånden forvanskedes til kyndelmisse eller kjørmes. 

Den 2. februar bliver også betegnet som midvinter. Udtrykket kjørmes-knud er en betegnelse for 
streng vintervejr. Man tog også gerne denne dag varsler for det kommende år: 
 
• Kyndelmisse fløde (regn), giver midsommers grøde 
• Julen er ikke ude, før kyndelmisse slår sin knude 
• Lige så mange dage lærken synger før kyndelmisse, lige så mange uger tier den efter 
• Hvis det kyndelmissedag blæser så stærkt, at 18 kællinger ikke kan holde på den 19. bliver det 

tidligt forår 
• Hvis man på kyndelmisse lægger en tot halm ud på toppen af møddingen og den blæser væk, gør 

det ikke noget. Bliver halmen derimod liggende, bør man hente den igen, da det vil blive knaphed 
med halm 

 

Man skulle også gerne denne dag være færdig med tærskningen, og samtidig skulle man gerne 
have halvdelen af hele vinterens foder tilbage. 

I 1770 slettedes dagen som helligdag. Den verdslige festligholdelse af dagen var tidligere også 
store kjørmesgilder. 
 
Valentins Dag (14. februar) 

På Valentins dag sender man blomster til sin elskede. Og er man på frierfødder, er chancerne for 
et gunstigt resultat ekstra store på denne dag. Valentins dag er med andre ord den dag, kærligheden 
får en ekstra chance. Er man hemmeligt forelsket, har man ligeledes lov til at sende sin udkårne en 
gave og invitere til stævnemøde. 

Valentins dag er også overraskelsernes dag. En del af dens charme er, at afsenderen ikke altid 
afslører sit navn. Modtageren må selv gætte, hvem den forelskede er, ud fra små hentydninger og 
velkendte ordspil på det medfølgende kort. 

Ifølge overleveringen var det den romerske præst, Valentin, som har givet navn til dagen. Med 
livet som indsats trodsede han kejserens forbud mod at vie soldaterne, inden de drog i krig. 
Kejseren mente, at soldaterne skulle gemme deres energi til krigsbrug. Valentin mente imidlertid, at 
kærligheden var vigtigere end krigen og blev af samme årsag halshugget af kejser Claudius 2. den 
14. feb. 269 f. Kr. Det var dog først fra 1300-tallet, at Valentins dag for alvor blev helliget de 
elskende par.  

 
Skuddag, Skt. Mathias Dag (24. februar) 

Mathias var den apostel, der blev valgt efter Judas Iskariot, der forrådte Jesus. Derfor var det 
også rimeligt, at denne ”ekstra” discipel fik tildelt skuddagen som sin helgendag. 
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Mange tror, at skuddag er den 29. februar, men det er altså den 24., der i skudår blot er blevet 
flyttet til den 25. februar. Når skuddagen er henlagt til februar måned hænger det sammen med, at 
denne måned oprindelig var årets sidste. 

På skuddagen hvert fjerde år er det pigerne tilladt at fri til en mand. Hvis han mod forventning 
skulle sige nej, er han forpligtiget til at give hende 12 par handsker. 

 
Fastelavn (40 dage før påske) 

Den kirkelige faste er mindet om Jesus ophold i. ørkenen, en selvpåtvunget fastetid, der varede 
40 dage. Fasten skulle derfor være en tid, hvor man fra askeonsdag, onsdagen efter fastelavns 
søndag og indtil påske levede nøjsomt. Man har nok også haft en opfattelse af, at det var sundt en 
gang imellem at skulle undvære noget af den sædvanlige mad. Fx var det forbudt i fasten at spise 
kød. Ordet karneval kommer fra det latinske "Carno vale", der betyder kød farvel. 

Lige forinden fasten trådte i kraft ønskede man dog at holde en gevaldig fest, hvad man i de 
følgende 40 dage ikke måtte, en slags afskedsfest, der indledtes aftenen før fastelavn. Fastelavn 
kommer af det plattyske ord, fastelabend og fastelauen. Festlighederne var ofte voldsomme og 
langvarige, som kirken derfor forsøgte at stoppe. Dog har de nordiske folk aldrig dyrket fastetiden 
med den samme fanatisme som i det sydlige Europa. 
 

 
Fastelavnsløjer på landet i midten af 1800-tallet. Blandt løjerne hørte også med at 
de voksne til hest slog katten af tønden. Billedet er et xylografi fra 1862. 

 
Som erstatning for kød spistes i stedet fisk. Af samme grund havde klostrene derfor ålegårde 

med fiskeopdræt og inde i kirkerne mærkedes fasten ved at altertavlen i denne periode var lukket i. 
Den oprindelige nordiske fest svarende til fastelavn kan spores langt tilbage i hedensk tid. 

Dengang var det en fest for årets komme eller frugtbarhedsfest. Skikke med at bære masker, at rise 
og at slå katten af tønden er alle af hedensk oprindelse, og de var så indgroede, at selv kirken ikke 
formåede at fjerne dem. 
 

Forårets buske og træer med deres knopper besad en særlig kraft. Plukkede man nogle kviste og 
risede med dem ville frugtbarheden blive overført til dem der blev riset. Som tak for risningen blev 
man budt på fastelavnsboller eller hedeviche, som de kaldes på sønderjysk. Ordet kommer fra tysk: 



 213 

Heise vicken. I dag er det især børnene, der benytter sig af, at rise deres forældre op 
fastelavnsøndag. De har i så fald fortjent noget slik. Riset er til anledningen gerne festligt pyntet 
med farvet papir og andet udklip. 

Dagen efter fastelavnsmandag kaldes hvide tirsdag, da man denne dag spiste mælkemad og 
hvedebrød. Det var ligesom fastelavnsbollerne bagt af det fine hvide hvedemel. Til daglig nøjedes 
man med rugmel. 

Når man i dag slår katten af tønden er det også en reminiscens fra gamle dage, hvor der virkelig 
var en kat i tønden. Katten symboliserede alt det onde. Det gjaldt derfor rituelt om at få den slået 
ihjel. Når det var gjort blev den begravet på en mark. Kornet var nu beskyttet i hele landsbyen. 
Tidligere var man meget afhængig af kornhøsten, derfor var man nødt til at tage sine forholdsregler. 
Endnu i dag tages det som et ondt varsel, hvis der løber en sort kat over vejen. 
  

 
Tøndeslagning på ude i kornlageret hos firmaet J.B. Møller. Byens børn er inviteret 
til at slå katten af tønden. De er alle mødt op udklædte. Med køllen i hånden ved 
tønden ses Egon Møller. Foto: Gudrun Gormsen. 1977. 

 
   
Skikken med at slå katten af tønden bruges i dag kun blandt børn. Tidligere var det kun de 

voksne, der morede sig med dette. Det kunne f. eks. foregå til hest. Fra disse lege udvikledes de 
ridderlige kampturneringer, og senere de endnu kendte ringriderturneringer. (Se mere om 
ringridningens historie side 700). 

Ved de oprindelige forårsfester har det også været brugt at bære masker, hvad man endnu gør 
hos folk med primitive religioner. Senere bar man maskerne for blot at være anonym. Man turde 
bedre slå sig løs, når man kunne gemme sig bag en maske. Endnu er det især blandt børn skik, at 
være udklædt til fastelavn. Udklædt gik børnene rundt i landsbyen fra dør til dør og sang: 
 

Fastelavn, er mit navn, boller vil jeg have. 
Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. 

 
Denne form for "tiggergang" er ikke længere så udbredt, da vor tids velfærdsamfund har 

afskaffet fattigdommen hos børnerige familier. 
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Fastelavnsmandag var indtil omkring 1970 skolefridag. Til gengæld er en ny form for karneval 
så småt ved at vinde indpas. En efterligning af karnevalet i de sydamerikanske lande med 
sambarytmer og løssluppent påklædning foregår nu om stunder fx i pinsedagene. 

 
Dilettant 

I de fleste forsamlingshuse landet over er det tradition, at der på en bestemt årstid spilles 
dilettant. Det er især meget brugt i Sønderjylland og især i Ungdoms- og Idrætsforeningernes regi. 
En undersøgelse fra 1977 viste, at der dette år blev opsat 200 dilettantforestillinger i landsdelen. 
Skønsmæssigt var der således 3000 mennesker involveret i stykkerne, der blev set af ca. 100.000 
tilskuere. 

 
1954: Sofus skal giftes  1979: Det forrykte hus  
1955: Sankelmark  1980: Himlen har ingen tagrende 
1956: Sognefogedens pigebørn 1981: Sengekammeraten 
1957: Værdier   1982: Moralens vogter 
1958: Jord   1983: Den farende svend 
1959: Hovmod står for fald  1984: Alle mand i trøjen 
1960: Den kyske levemand  1985: Marens kyllinger 
1961: Mikkel Larsens drenge  1986: Brødrene Østermanns huskors 
1962: Brødrene Østermanns huskors  1987: Når krybben er tom 
1963: Uden klæder  1988: Pigerne fra Plovgård 
1964: Charles tante  1989: Trusserederens tossede tøser 
1965: Den sorte rytter  1990: Kærlighed og buler i bilen 
1966: Lykkens krogveje  1991: Ballade i Brugsen 
1967: Den kloge mand  1992: Rasmines bryllup 
1968: En søndag på Amager  1993: Landmandsliv 
1969: Smuglerkroen  1994: Byttecentralen 
1970: Eventyr på fodrejsen  1995:  
1971: I konflikt med loven  1996: 
1972: Det ordner Stoffer  1997: 
1973: Den, der ler sidst  1998: 
1974: -   1999: 
1975: Du er dum, Johannes  2000: 
1976: Der er liv på torvet  2001: 
1977: Forargelsens hus  2002: 
1978: Den lille frue i den store gård 2003: 

 
Dilettant er ligeså meget en samværsform som det er kulturformidling. Skuespillerne kender 

hinanden, tilskuerne kender hinanden og de, der spiller. Dette giver forestillingerne en ekstra 
dimension. Der spilles mest i vinterhalvåret, hvor man også bedst kan afse tid dertil. 

 
I Bedsted sogns forsamlingshus spilles der i reglen i februar måned, men også før huset blev 

opført, kan man spore, at der har været spillet dilettant. I l950-erne var det en tid brugt, at 
skolebørnene fra Bedsted optrådte med f. eks. et H.C. Andersen-eventyr ved husmands- og 
idrætsforeningens årlige fælles juletræsfest. I forbindelse med Genforeningsdagen, 10. feb., blev der 
også af og til opført et stykke med historisk indhold af Foreningen af Danske. I de sidste årtier er 
det Ungdoms- og idrætsforeningen, der alene har stået for opførelsen af et dramatisk eller 
lystbetonet dilettantstykke. (Institut for folkemindevidenskab under Københavns universitet, ved 
lektor Karsten Biering. Artikel i Jyske Tidende, 12. feb. 1978). 
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Fødselsdag 

I katolsk tid blev der ikke lagt særlig vægt på ens fødselsdag. Kirken mente, at denne dag var 
ubetydelig i forhold til dåbsdagen, og hvis man ville angive dagen for ens fødsel blev det gjort i 
forhold til de kendte søn- og helligdage, f. eks. torsdag efter Skt. Hans. Det betød reelt, at datoen 
kunne variere fra år til år. 

Senere fandt kirken på at anvise enhver til en bestemt navnedag. Den dag, der var tilegnet den 
helgen, som man var opkaldt efter. Hvis man derimod havde et navn, der ikke fandtes i almanakken 
blev navnefesten henlagt til en af årets fire tamperdage. Det var også ud fra navnedagsskikken, at 
brugen af bindebreve (se dette) blandt slægt og venner kom på mode. 
 

 
I 1991 opsatte Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening dilettantstykket: Ballade i Brugsen, skrevet 
af Marianne Hesselholt. Som skuespillere medvirkede: Tove Petersen, Lene Nielsen, Kirsten 
Boutrup, Lisbeth Schrøder, Lone Brodersen, Ilse Hansen, Johan Jørgensen, Allan Skriver, 
Mathias Brodersen og Jens Erik Sørensen. For instruktionen stod Birthe Christensen, mens 
Sine Skov var sufflør og Bent Schrøder lysmand. Billedet er fra Kloster avisen. 

 
I 1700-tallet kom det også på mode at benytte dobbeltnavne. Hvilken navnedag skulle man så 

vælge? det bevirkede, at navnedagen efterhånden blev afløst af geburtsdagen (æ gebusdaw), der var 
et tysk låneord. Det var dog i starten mest brugt blandt de velstillede, men kom i 1800-tallet også til 
at omfatte almuen. I forbindelse med nationalismens opblomstring i midten af 1800-tallet begyndte 
man nu i stedet at bruge det danske ord: Fødselsdag. 

 
Fester i forbindelse med ens fødselsdag var i begyndelsen ikke almindelige. De blev kun let 

markerede, f. eks. med flaghejsning. Først i dette århundredes begyndelse fejrede man de runde 
fødselsdage for mænd med gode indtægter, fra de fyldte 50 år. Der blev så inviteret til herrefrokost 
og fødselsdagsbarnet blev her hyllet med taler, sange og hurraråb. Kun ved disse fester samt for 
børnenes vedkommende var det skik at give fødselaren gaver. 
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Den 19. feb. 1981 fyldte Sigga Sofie Hansen, Solgården i Bedsted 100 år. På billedet er det 
kommunens borgmester, Hans Jessen Hansen, der sammen med socialudvalgsformand Jørgen 
Larsen og socialinspektør Elkjær Madsen gratulerer på kommunens vegne med en pengegave 
samt blomster. De øvrige på billedet er fødselarens niece, Magda Bjarnastein fra Frøerne og 
bagerst Solgårdens leder, Johannes D. Laugesen. Sigga Hansen blev født i den lille færøske bygd 
Eideby ved Fuglefjorden, hvor hendes far var skibsprovianteringshandler Som knap 20-årig kom 
Sigga Hansen til Danmark, hvor hun i en del år var husassistent i København i flere herskabshjem, 
der alle priste hende for hendes dygtighed, energi og kvikhed. Efter 1920 ville skæbnen, at den 
familie, hvor hun var i tjeneste, skulle flytte til Tønder som kongens embedsmand. Sigga Hansen 
fulgte med og blev boende på egnen resten af livet, først i Tønder, senere i Bulderup-Bov og til 
sidst i Vester Gammelby ved Højer, hvor hun klarede sig selv til hun fyldte 90 år. I 1972 blev af 
venner, bl.a. Mathilde Jensen, Bedsted opfordret til at flytte ind på Solgården i Bedsted. Som 
færing og aktivt medlem af pinsemissionen har Sigga Hansen alle dage korresponderet livligt med 
familien på Færøerne. Her var hun som barn med til at fange og tørre torsk på klipperne, og 
hendes livret, klipfisk, var da også hendes ønske som hovedretten på hendes 100 års fødselsdag. 
- Sigga Hansen døde ugift 22. april 1983. (Billedet er hentet fra dagbladet Vestkysten, 20. feb. 
1981). 

 
Det er først i vor egen tid blevet helt almindeligt at give gaver til fødselarer i alle aldre og i alle 

samfundslag. 
På ens fødselsdag sker der følgende: Om morgenen bliver der almindeligvis dækket et lidt mere 

festlig morgenbord end sædvanligt, med lys, blomster og et bordflag. I det omfang man har tid 
hygger familien sig, mens der pakkes gaver ud. Senere på dagen er det også tradition for, at man på 
sin arbejdsplads giver rundstykker, wienerbrød eller en omgang øl. Man bliver måske også ringet op 
af familiemedlemmer og venner, der ønsker at gratulere med dagen, hvis de da ikke i forvejen nåede 
at få sendt et kort. Til aften får vedkommende måske serveret sin livret og om aftenen har man 
måske inviteret gæster. Der serveres da evt. chokolade, ellers kaffe med tilhørende bagværk. 

De allermindste fødselsdagsbørn bliver for det meste vækket med sang, almindeligvis med 
følgende vers: 

I Dag er det NN’s fødselsdag, hurra, hurra, hurra, 
han sikkert sig en gave får, som han har ønsket sig i år, 
med dejlig chokolade og kage til! 

 
Senere på dagen har mor måske bagt en kagemand med lys i, og hvis man går i børnehave bliver 

der nok også råbt et antal hurra-er, svarende til fødselarens alder afsluttende med et højt hurra. 
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Er man skoleelev er det almindeligt at man deler noget ud til alle i klassen, og man har måske 
inviteret sine skolekammerater med hjem efter skoletid, hvor man så leger resten af eftermiddagen. 

Fylder man 18 år bliver man personlig myndig. Man kan nu tage kørekort, underskrive 
kontrakter og man har valgret. Denne dag betragtes derfor også af de unge som noget helt særligt. 
For dem er dagen for alvor en markering for overgang fra barn til voksenlivet. Fødselsdagen bliver 
også af den grund af mange fejret sammen med kammeraterne. 
 
 

 
Lejlighedssang til smed Svend Aage Jacobsens 50 års fødselsdag, den 21. januar 
1994, og som samme dag blev fejret med familie og venner på Øster Højst Kro. Sangen 
er skrevet af Ingrid Bahnsen, Bedsted, der er en af byens mest benyttede rimsmede. 

 
30 års fødselsdage med store fester bliver også mere og mere almindelige. De fleste unge er nu 

færdiguddannede og har etableret sig. Hvis man endnu ikke skulle være blevet gift bliver 
vedkommende kaldt pebersvend eller pebermø. Udstykket stammer helt tilbage fra 1300-tallet, hvor 
de tyske Hansa købmænd ansatte ugifte mænd til at varetage deres varedepoter rundt omkring i de 
danske købstæder. Bestyreren blev kaldt pebersvend og han måtte ikke gifte sig med danske 
kvinder. På denne måde mente de tyske købmænd bedst at kunne sikre, at de forblev loyale. 
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Således kom det til at se ud foran John Haugaards hus, Tulipanvej 8 i Bedsted, da han 13. juni 
1993 fyldte 30. Ikke mindre end 3 kæmpepeberkværne blev i drilleri af vennerne aftenen før 
fødselsdagen sat op foran huset. Derudover var der omkring døren opsat en ranke, pyntet 
med frække ting og sager, samt et stykke hvidt klæde, der var hejst op i flagstangen med 
påskriften: "Nygifte". Foto: H. Haugaard, 13. juni 1993. 

 

 
Den 20. juli 1992 fyldte Kjestine Petersen 100 år. Som det fremgår af billedet blev hun tidlig om 
morgenen hyldet med sang af familie, naboer og venner foran sin lille ejerlejlighed. Pastor Frederik 
Birkler sang for og talte for hende, borgmester Hans Jessen Hansen og socialudvalgsformand Grethe 
Thorøe overrakte hende en gavekurv samt kommunens lykønskning. Blandt de mange andre 
festtelegrammer var der også en hilsen fra dronning Margrethe. Kjestine Petersen blev født i Kastrup ved 
Gram 20. juli 1892, hvor hendes forældre havde en gård. Hun og en bror hjalp til i landbruget med alt. 
Hun blev konfirmeret i Gram kirke af pastor Zerlang. Herefter flyttede familien til Toftlund. Nogle år 
senere kom hun i huset på Sjælland, hvor hun stod for husholdningen og passede 3 små børn. Efter 1. 
verdenskrig døde hendes bror af kræft og snart blev moderen også mere og mere syg og Kjestine 
Petersen måtte igen hjem for at hjælpe til. I 1932 flyttede hun til Arnum, hvor hun blev hushjælp for en 
tante. Da tanten døde boede hun derefter forskellige steder i landsdelen: Hynding, Tønder og til sidst 
Møgeltønder. I 1983 solgte hun her sit hus og flyttede nu til en lille ejerlejlighed (Lindevej 6 A) i Bedsted. 
Trods sin høje alder har helbredet det udmærket. Hjernen har det fint, fortæller Kjestine Petersen, 
hvorimod der er lidt vrøvl med bentøjet. Hun har alle dage været ugift. (Foto: Lis Sylvest i Jyske 
Vestkysten 21. juli 1992). 
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I flere årtier har det derfor været skik at forære ugifte 30-årige en peberbøsse eller -kværn i 
fødselsdagsgave. Nu om dage har skikken nærmest udviklet sig til det groteske, idet vennerne godt 
kan finde på at anbringe kæmpepeberkværne foran ens hus, fremstillet af gamle olietønder, som 
derefter bliver fyldt op med cement og malet. 

Efterhånden som man bliver ældre og ældre gør man mindre og mindre ud af sin fødselsdag, med 
undtagelse af de runde og halvrunde år. Der står måske personlige oplysninger om en i avisen og 
dagen fejres ofte med spisning enten hjemme, i forsamlingshuset eller på en kro i den nærmeste 
omegn. 

En 100-års fødselsdag er sjælden, men forekommer dog nu og da. Ved den lejlighed møder der 
personligt folk op fra kommunen for at gratulere med dagen, og ligeledes foreligger der en 
personlig hilsen fra Danmarks konge eller dronning. 

 
Tamperdag 

I den katolske tid blev hver af de fire årstider indledt med tre fastedage og betegnelsen tamper er 
afledt af det latinske ord ”quatemper”, der betyder kvartal. 

I årene fra ca. 1600 til 1797 havde man på samme måde ved hver af de fire årstiders begyndelse 
en tamperdag, på hvilken der blev afholdt tamperret. Disse dage var 2. eller 16. marts, 1. juni, 21. 
sept. og 14. december. Ved denne retsinstans behandledes udelukkende ægteskabssager. Hvis en 
ung pige fx kunne bevise, at hun var blevet tvunget til at forlove sig mod sin vilje, kunne hun få 
tamperretten til at ophæve trolovelsen. 

Den første af årets tamperdage var den vigtigste. Denne dag kunne man også tage varsler af 
vejret: Som vinden blæser på tamperdag, sådan vil den blæse i det næste kvartal. Tamperretten blev 
afskaffet i 1797. 

 
Fra Bindebrev til Gækkebrev 

De tidligste eksempler på bindebreve kendes fra 1600-tallet. Et bindebrev var gerne kunstfærdigt 
udført, smukt skrevet og dekoreret med farver, blomster og vers. Bindebreve var udtryk for 
livsglæde og blev oprindelig afsendt i forbindelse med årets første tamperdag. Det sendtes til en 
man godt kunne lide på sin navnedag med en opfordring til at holde et gilde. Hvis pigen ikke kunne 
gætte gåden eller løse knuden måtte hun give afsenderen et kys. 

Efterhånden blev det dog mere almindeligt at fejre fødselsdag end navnedag, hvorfor skikken 
med bindebreve lidt efter lidt gik af mode. Dets afløser blev i stedet gækkebreve. 
 

I starten var det kun de voksne, der sendte gækkebreve til hinanden. Hvis modtageren ikke kunne 
gætte hvem afsenderen var, blev man gæk. Et gækkebrev indeholdt gerne et vers og til sidst kunne 
der fx stå: 

• Mit navn, det står med prikker, pas på de ikke stikker 
 

Skikken med gækkebreve kendes ikke uden for Danmark,, og her blev den især udbredt i 
Sønderjylland efter 1920. Som tiden gik, var det efterhånden kun børnene, der lavede gækkebreve, 
enten til en i familien eller de lagde det henne i skolen på lærerens kateder. Sæsonen for 
gækkebreve var om foråret op mod påske. De indeholdt også gerne en vintergæk. Gættede 
modtageren hvem afsenderen var, havde man et påskeæg til gode, hvis ikke, skyldte man 
afsenderen et påskeæg, der skulle gives inden Palmesøndag, hvor børnene da fik påskeferie. 



 220 

 

 
Et bindebrev var udtryk for livsglæde. Det var i reglen smukt klippet, ornamenteret eller 
det indeholdt en farverig tegning. Teksten skulle også gerne være smukt skrevet. Noget 
lignende var også gældende for gækkebreve. De indeholdt traditionelt rimede småvers 
med en tilsløret afsenderbetegnelse i form af f. eks. prikker samt en nyplukket 
vintergæk. - Ifølge nogle beretninger har man lov til at afvise et gækkebrev, hvis man 
har mistanke om, at det et sådant. Men har man først taget imod det, må man prøve at 
gætte, hvem afsenderen er. Kan man ikke det, må man betale en bod i form af f. eks. et 
påskeæg. Gætter man hvem afsenderen er, er det denne, der må betale. 

 
40 Riddere (9. marts) 

En gammel historie fortæller, at 40 riddere eller soldater i den romerske hær, der var blevet 
kristne, nægtede at ofre til de romerske guder. Man straffede dem ved først at piske dem, først med 
piskning og derefter ved at anbringe dem nøgne på isen i en lille sø. Her sad de en hel nat i stærk 
frost, og alle frøs ihjel. 

Det var derfor vigtigt at lægge mærke til hvordan vejret var denne dag, for sådan ville vejret 
blive i de næste 40 dage. Hvis man heldigt havde passeret dagen uden frostvejr kunne man med 
sindsro gå i gang med forårsarbejdet, og den 12. marts, Skt. Gregorius dag, blev betragtet for at 
være den dag, hvor naturen for alvor fik liv igen, da et gammelt mundheld lød: 

 
Med Gregorius den blide,  
skal da ploven ud at skride,  
gåsen ind at ligge  
og tiggeren ud at tigge. 

 
Konfirmation 

Konfirmation betyder bekræftelse, dvs. at konfirmanden nu skal, bekræfte det ”ja”, der blev 
fremsagt af moderen eller gudmoderen ved dåben. For at kunne blive konfirmeret skal de unge først 
gå til konfirmandundervisning, og desuden kræver mange præster, at de unge et vist antal gange i 
den tid kommer til gudstjenesterne. 

Tidligere var det almindeligt at præsten overhørte konfirmanderne under selve konfirmationen. 
Senere blev det en af søndagene før. Konfirmation har været brugt i århundreder og blev anset for 
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den højtid, hvor man fejrede de unges overgang til voksenlivet. I den katolske tid kaldtes det 
firmelsen, og den fandt sted, når børnene var i 7-12 års alderen. I forbindelse med Reformationen 
blev den i 1539 afskaffet, men blev officielt i 1736 genindført i en ændret form. For at blive 
konfirmeret skulle de unge først undervises i Luthers katekismus, bibelhistorie og salmevers. 
Børnene er derfor i dag i alderen 14-16 år, når de konfirmeres. Det er også jævnligt blevet gjort grin 
med de unge konfirmander, hvad nedenstående smæderim også vidner om: 

 
• Præstpropper, de hopper som lopper og kravler som lus, op og ned af æ præstes hus 
• Han opfører sig som en konfirmand uden arme 

 
 

 
Konfirmandbillede fra Bedsted 1918. Bagerst række: Pastor Theodor W. Tiedje (1878-1933), Nis 
holm, Markus Gubi, Christian F. Nissen. De tre næste er ikke identificeret, men deres navne er 
ifølge kirkebogen enten Hans Peter Hansen, Otto Petz, Julius Sander eller Adolf Wegner. Yderst 
til højre står Marius Petersen. Midterst række: Ingeborg Holm, Anna Cathrine Brodersen, Anna 
Margrethe Nielsen og Anne Marine Haugaard. Forrest række: Bothilde Lausten, Thora Hansine 
Schulz, Christine Marie Løbner, Karen Marie Sølbeck, Olga Kublich og Anneline von Thaden. - 
Konfirmanderne blev konfirmeret palmesøndag den 24. marts 1918 og fotograferet i præstegården 
foran hoveddøren. Billedet er lånt af Ivo Jessen, Bønstrup ved Flensborg, mens navnene til 
personerne skyldes Didde Grodon og Petra Hinrichsen, Bedsted. 

 
 

Konfirmationstøjet har gennem tiderne haft forskellig funktion og udseende Omkring 1850 
bestod en konfirmands korrekte påklædning af lange bukser, kortskødet kjole, høj hat og evt. et 
lommeur for de lidt bedre stillede.  

Omkring 1900 skulle drengene helst konfirmeres i sort jakkesæt. Senere skiftede moden for en 
tid til mørkeblåt matrostøj. Pigerne skulle helst ligne små voksne damer. Sort kjole var længe den 
foretrukne farve, men omkring 1920 var alle piger nu efterhånden klædt i hvide kjoler. Hvidt stod 
for uskyld, renhed og glæde. 
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Om morgenen på konfirmationsdagen er det mange steder skik at forældrene giver barnet en 
salmebog indbundet i læder, drengenes i sort og pigernes i hvidt og evt. med navn på i guldtryk. 
Præsten skriver også gerne konfirmandernes bibelcitater ind i deres salmebøger. 

Konfirmationsdagen er nu til dags en stor fest, hvor der til middagen serveres god mad. Ved 
større konfirmationer er en kogekone som regel bestilt et år eller to i forvejen. 

Det, som de unge først og fremmest er interesseret i, er gaverne. Af deres forældre får de måske 
en cykel, et stereoanlæg eller lignende, men ellers er det mest almindeligt at give penge. Dagen 
efter holder konfirmanderne blå mandag. De har denne dag fri fra skole og mange benytter dagen til 
at tage en tur til byen for at spise og handle sammen med deres kammerater. I dagene efter afholdes 
der gerne efter konfirmation for de naboer og venner, der sendte gaver til konfirmanden. 
 

 
Konfirmandbillede fra Bedsted 1959. Bagerst række: Hans Abild, Hans Holm, Andreas Hansen, 
Holger Jacobsen, Frede Andersen og Christian Mathiesen. Midterst række: Knud Erik Kidmose, 
Henning Haugaard, Johannes Sørensen, Johann Schrøder, Jørgen Bendorff og pastor Poul 
Andersen (1906-1985). Forreste række: Margit Sølbeck, Ester Arnum, Gerda Brodersen, Birgit 
Søndergaard Hansen, Birthe Plüger og Ruth Holm. Konfirmationen foregik palmesøndag den 15. 
marts 1959 og billedet er taget foran kirkens alter. Man lægger især mærke til at alle pigerne er i 
hvide kjoler og drengene i jakkesæt med butterfly. 
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Guldkonfirmation er en ret ny skik, der dog ikke er særlig udbredt endnu. En mindedag 50 år 
efter sin konfirmation menes første gang at være blevet afholdt i Aabenraa i 1964. 
 
Aprilsnar (1. april) 

Skikken med at narre hinanden aprilsnar menes at have sin oprindelse i gamle kultiske fester, der 
blev holdt til forårets ære. Den form vi kender og bruger stammer fra Frankrig, hvor man indtil 
1564 fejrede nytåret samtidig med påsken. Påsken flyttede sig fra år til år og derfor valgte man 
blandt andet at flytte nytåret til en fast dato, som blev 1. januar. 

Som folkeskikken var ved nytårstid gik man også den gang på visit hos naboer og venner for her 
at forsøge at bilde dem ind at det endnu var nytår den 1. april. Der er mange måder, hvorpå man kan 
narre folk aprilsnar. Hvis man fx siger: ”Der mangler en knap i din trøje”, og vedkommende så 
kigger efter, udnævnes han straks til aprilsnar. Det kan der så grines lidt af. 

Dagen blev også tidligere kaldt ”Alle Tåbers dag”. 
 

Påske (første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn) 

At det er juleaften den 24. december ligger fast, hvorimod påsken og pinsen og flere andre 
helligdage ikke ligger på bestemte dage. Til gengæld falder de så på bestemte ugedage. Fra gammel 
tid har man bestemt, at påskedag altid skal være den første søndag efter fuldmåne efter 
forårsjævndøgn, der betyder, at påskedag tidligst finder sted 21. marts og senest 25. april. De øvrige 
forskudte helligdage retter sig efter påskens placering. 

I kristendommen fejres påsken til minde om Jesu lidelse, død og opstandelse, men også Jesus og 
hans samtid fejrede påske, den jødiske påske til minde om udvandringen af Egypten. 

Dagene fra palmesøndag til påskedag kaldes "Den Stille uge". Kneblerne i kirkeklokkerne blev 
derfor beviklet med et klæde eller man brugte træknipler til at slå med. Ordet palmesøndag har navn 
efter at folk strøede eller viftede med palmegrene for Jesus, da han i forbindelse med påsken red ind 
i Jerusalem på et æsel. 

Askeonsdag, dagen før skærtorsdag foretog man tidligere en symbolsk rensning af angrende 
syndere før de blev lukket ind i kirken. Rensningen bestod i at synderen blev overdrysset med aske. 
Skikken er for længst ophørt. Skærtorsdag er derfor nu påskens første helligdag. Det var den dag 
Jesus spiste sit sidste måltid sammen med sine disciple og hvor han indstiftede den hellige nadver. 
Altergangen i forbindelse med gudstjenesterne er mindet om denne indstiftelse af nadveren. Til 
gudstjenesten skærtorsdag var det derfor husbonds pligt at sørge for at tjenestefolkene denne dag 
kom i kirke så de kunne komme til alters. Ordet skærtorsdag henviser til at Jesus før måltidet 
vaskede (ren = skær) disciplenes fødder. En renselse hørte derfor også med til dagens ceremoni. 

 
Om fredagen, langfredag blev Jesus forhørt og dømt til korsfæstelse. Dagen betragtes derfor som 

årets strengeste helligdag. Folkeovertroen gjorde også (lang)fredag til en uheldig dag og hvis så 
også datoen samtidig er den 13. er det en meget uheldig dag. 13-tallet stammer fra Jesu sidste 
måltid, hvor de da netop var 13 til bords. 

Om lørdagen skulle alt være stille. Selv om denne dag ikke er helligdag måtte man fx end ikke le 
på denne dag i Sønderjylland. Til middagsmad var det meget almindeligt denne dag at der blev 
serveret ”skidne æg”, en ret bestående af hårdkogte æg i sennepssovs. 

Lørdag aften eller påskedagsaften brugtes også tidligere til at få indviet de lys, der skulle brænde 
i påsken. 
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Søndag er påskedag, der i kirkelig henseende er en glædens dag, en mindelse om Jesu 
opstandelse på den 3. dag. 

Om morgenen skulle man fx vaske sig i rindende vand, så ville man få en ren og fin hud. Det er 
også påskemorgen at haren kommer med påskeæg til børnene. Skikken med haren er kommet til 
landet sydfra. Man mener at haren oprindelig var et ledsagerdyr til den germanske og førkristne 
forårsgudinde ved navn Ostera (heraf ostern på tysk), men der er også mulighed for at haren blot er 
en fejlfortolkning for påskelammet, der også er forbundet til påskens traditioner. Påskelammet eller 
Guds lam (Agnus Dei) er i kristendommen et symbol på Jesus, der bærer alverdens skyld. 

For at børnene skal få del i påskeharens æg skal de i forvejen lave en rede af mos til haren, ellers 
kan den finde på at gemme reden, så børnene selv skal finde æggene. Disse kan foruden at være 
hårdkogte og malede hønseæg dog også være af chokolade, marcipan osv. 

Brugen af æg ved påsketid er også et levn fra hedensk tid. Kirken tog skikken til sig og man 
bragte derfor nylagte æg med i kirke, så præsten kunne velsigne dem, men når æggene skulle 
frembæres måtte de først iklædes en værdig dragt. Herfra skulle skikken med at dekorere æggene 
stamme. 

 
Valborgaften og Ride sommer i by (30. april og 1. maj) 

Festlighederne i forbindelse med disse i dag ophørte skikke startede med at landsbyens unge med 
musik red rundt til alle gårde for at indsamle madvarer (sammenskudsgilde) til festen. Var vejret 
godt blev festen holdt udendørs. I skoven blev der hentet et bøgetræ, som blev plantet midt på 
festpladsen. Man kunne også rejse en majstang, der var pyntet med blomster, grønt og farvede bånd. 
Også bøgegrene i massevis blev hentet ude i skoven. At organisere alt dette var en vigtig del af 
festen. Herude skulle de unge også ”have sig en kæreste”. I forvejen havde man valgt en majgreve, 
en ung mand, der alene skulle sætte parrene sammen. Det var en stor ære at blive udvalgt til 
majgreve, men som også kostede en omgang øl til alle. Majgreven blev pyntet og kunne blandt 
samtlige piger vælge sig en majdronning. Derefter gik han i gang med at ”finde” en pige til hver af 
de unge mænd. Hvis man var uheldig eller man blev snydt for den man var mest forelsket i, kunne 
man måske ordne det ved at bytte med en anden eller måske købe sig til en ombytning med øl eller 
brændevin. Når parrene var fundet var det skik, at den unge mand overrakte sin udkårne en 
blomsterkrans. 

Mens alt dette stod på blev der drukket og festet, og på et tidspunkt blev der blæst i hornet og 
hele følget begyndte nu hjemturen til festpladsen. Forrest red majgreven med sin brud og alle var 
”majet” ud. Udtrykket bruges stadig når nogen pynter sig ud over det sædvanlige. Alt var pyntet 
med bøgegrene så hele processionen næsten lignede en skov, når de kom ridende og vinkende med 
de grønne grene. Det kaldtes at ”ride sommer i by”, eller som det hed i en majvise fra 1625: 
  

• For dig vi fører maj i gård, velsign os med et frugtbart år 
 

På majstangen var der opsat grønne kranse, bøgegrene og måske yderligere pyntet med farvede 
bånd. Skikken havde sin oprindelse i de gamle frugtbarhedsfester. Oprindelig var disse fester 
henlagt til 1. maj, men på grund af kalenderreformen i 1700-tallet kom løvspringet nu ofte til at 
foregå hen imod midten af maj, og det betød at ride sommer i by festen lidt efter lidt blev henlagt til 
pinsen i stedet for. 
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Aftenen før 1. maj, der markerede sommerens begyndelse, blev der også afbrændt et natligt bål, 
der blev kaldt St. Valborgsblus. Også disse bål blev senere udskudt til andre tidspunkter for siden 
hen at ophøre helt, da de mindede for meget om St. Hans aftens bålet. 

 
St. Valborgsaften med den tilhørende fest dagen efter med dans omkring majstangen er i dag kun 

i brug ganske få steder i Danmark, eksempelvis på Samsø, mens den stadig holdes i hævd over det 
meste af Sverige. 

Valborg (c710-779) var en angelsaksisk prinsesse, der blev benediktinernonne i Tyskland. 
Senere virkede hun som abbedisse for oprettelsen af flere nye klostre, og da hun døde 779 blev hun 
begravet i klostret i Heidenheim. I år 871 blev hun helgenkåret og hendes jordiske rester overført til 
Eichstett. Det skete 1. maj, som derfor blev Valborgs helgendag. 
 

 
Majstangen rejses. Billedet er dog hentet fra en majstangsrejsning i 
Sverige i nutiden. 

 
Oprindelig var det også denne nat, natten til 1. maj, at alle hekse efter folketroen tog på rejse. De 

fløj til deres gode ven, Fanden, der havde sin bolig i Brocken i Harzen eller ved Hekla i Island. Man 
sagde derfor at heksene f6r ad Bloksbjerg eller ad Hekkenfeld til. Ligesom til St. Hans gjaldt det om 
at holde hekse, trolde og andet ondt på afstand. Dette gjorde man bedst, mente man, ved at tænde 
Valdborgsblus, samtidig med at bålet markerede sommerens komme. 

 
Rejsegilde 

At fejre rejsningen af en ny bygnings spær med et gilde er ældgammel. Det synes også ret 
indlysende at markere en sådan lejlighed med et gilde eller ”rejshøtte”, som det blev kaldt i det 
sønderjyske, når fuld højde blev nået på et byggeri. 

Det blev markeret med kroner og vimpler. En krone er det sønderjyske ord for en krans. En 
dobbeltkrone er således to krydsstillede kranse. De forekommer kun i Sønderjylland. En krone 
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gives i reglen af murermesteren eller af bygherren, men ved større byggerier kommer også de andre 
håndværkersjakker med en krone. De er i reglen flettet med det materiale, som efter årstiden er for 
hånden. Derfor benyttes mange former for grønt. De kan dog også være ekstra pyntede med isatte 
blomster eller kulørte bånd, eller der kan være en flaske brændevin bundet fast til den. Kransene 
ophænges på en vandret lægte oppe over spærene. Senere når taget lægges på anbringes kronen 
blivende inde under taget og skal efter sigende virke forebyggende mod brand. 

 

 
 

Enkeltpersoner som venner og naboer kommer med vimpler. De bliver slået op på toppen af 
spærene. Brugen af vimpler er også alene et sønderjysk fænomen og disse er naturligvis i røde og 
hvide farver. Derved markerede man også tidligere sit nationale sindelag. 

 
Det er gerne murer- eller tømmerlærlingen, der sætter vimplerne op. For dette får han en skilling, 

eksempelvis 5 eller 10 kr., hvis ikke, risikerer den, der kom med vimplen at få den anbragt 
omvendt. 

 
Eksempel på en lerpotte, der med et vist mystisk indhold, blev brugt 
som afværgeoffer. Potten blev derefter gravet ned, fx under gulvet i 
loen og skulle dermed beskytte gården mod ulykke og brand. 

 
Alle de der kommer med en vimpel bliver sammen med håndværkerne trakteret på kaffe eller øl 

og pølser. Tømreren eller mureren siger måske et par ord ved højtideligheden og der udbringes 
gerne et hurra. 

Ud over de her nævnte skikke er det også brugt at bygherren giver en omgang, når det første 
hjørne har nået sin fulde højde. Og hvis der på toppen af en stilladsstolpe opsættes en vissen 
grangren, hentydes der til en "tør" arbejdsplads. Og skulle en murer komme til at tabe en mursten 
tæt ved bygherren er det gerne et tegn på at de er trætte og tørstige. At der især i Sønderjylland 
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findes mange sådanne skikke skal nok ses i relation til den tyske påvirkning mange håndværkere fik 
når de tidligere tog på valsen sydpå. 

Men også andre skikke er gennem århundrederne blevet brugt når en gård eller en ny tilbygning 
blev opført. Der blev fx lagt en mønt under hjørnestolpen, når en trækonstruktion blev rejst. En 
lerkrukke indeholdende en hugorm, et par håndfulde korn og måske også en mønt blev lagt ned 
under stue- eller logulvet. Det kaldtes et afværger offer, der i al fremtid skulle beskytte gården mod 
ulykker, armod eller ildsvåde. Man kunne dog også plante et træ, hvori man hensatte en brand. 
Træet måtte derfor ikke senere fældes, i modsat fald var gården derfor ikke længere beskyttet mod 
ildebrand. 

Endnu tidligere, i vikingetiden, var det også skik at ofre en hest, hvis man fx skulle indvi en ny 
gård. Efter ofringen begravede man hovedet under bens gulv. Det skulle bringe lykke. Og der er 
stadig reminiscenser af ofringer tilbage i vor tid. Hvem kender fx ikke skikken ved juletid at sætte et 
fad risengrød op på loftet til nisserne og hestesko, som også har noget med heste at gøre, bringer 
lykke, når man finder en sådan og anbringer den oppe over stalddøren. Efter nogles mening skal 
hesteskoen hænge med rundingen nedad, for så vil skoen kunne gribe lykken. 

 
Fra forelskelse til trolovelse 

Fest og ballade har altid været knyttet til det at være ung. De unge griber enhver mulighed for at 
holde fest. Populær musik drøner ud fra et imponerende stereoanlæg, og festen bliver bestemt ikke 
dårligere af, at den man er forelsket i også er til stede. I gamle dage festede de unge også. På skift 
holdt de unggæst eller julestuer, som de kaldtes længere tilbage i tiden. Når der var mange samlet, 
skulle der også musik til. Det klarede en spillemand med hjælp fra sin violin. Via dansen eller 
sanglegene kom de i nær kontakt med den, de drømte om, og så var festen bare god. 

I hverdagen kredsede de unges tanker ofte om den, de var forelsket i. Bliver jeg mon gift med 
hende? (ham?) Eller får jeg mon en helt anden? Sådan stillede de sig selv mange spørgsmål, og 
svarene hentede de i naturen. Med en margerit sagde man: ”Elsker mig, elsker mig ikke, osv.”, 
mens man trak bladene af et efter et. Om foråret kunne man af æ kukmand få at vide hvor mange år, 
det varede, inden man blev gift. Gøgen skulle da helst ikke kukke for længe, da hvert kuk-kuk var et 
år. Man kunne dog også selv hjælpe til, at ønskerne gik i opfyldelse. Man skulle bare spytte, når 
man kom til en korsvej, eller hvis man så et stjerneskud ville ens ønske også gå i opfyldelse, hvis 
man dog ikke havde røbet sit ønske for nogen. 

 

 
 
Tidligere kunne det ofte gå lang tid inden to forelskede unge vovede at betro sig til hinanden om 

deres kærlighed. Og så endelig en dag tog den unge mand sig sammen til at spørge pigen, om hun 
ville gifte sig med ham. Sagde hun ja, måtte han hurtigt have det bekræftet af hendes forældre. Den 
første søndag efter frieriet tog han derfor sit bedste tøj på, sadlede sin hest og red til pigens forældre 
og anmodede dem om deres datters hånd. Hvis de syntes, at frieren var et passende parti, blev der 
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straks lavet aftaler om en dato for trolovelsen samt om pigens medgift. I 1800-tallet var det dog 
stadig mest almindeligt på landet, at forældrene valgte en passende ægtefælle til deres søn eller 
datter. Medgiften kunne fx være udstyr, dvs. tøj og linned, som pigerne syede på, når de havde fri. 

I middelalderen betragtedes trolovelsen som den ægteskabstiftende handling, og trolovelserne 
blev endnu langt op i 1800-tallet indført i kirkebogen. Efterhånden fik den kirkelige vielse større og 
større betydning. Indtil 1799 var trolovelse et tvunget led forud for en vielse, og lysning til bryllup 
kendes helt tilbage til 1200-tallet og blev fastholdt helt frem til 1969, hvor lysning da blev afskaffet 
som en nødvendig forudsætning for et bryllup. Der skulle lyses til ægteskab 3 søndage i træk. 
Lysning kan dog stadig foretages, hvis man ønsker det. 

 
Bryllup 

Ordet bryllup betyder egentlig brudeløb, dvs. en symbolsk betegnelse for den unge piges ”løben” 
fra pigerollen til konerollen. Forud for et bryllup er man i reglen forlovet i kortere eller længere tid. 
Man har måske givet hinanden en forlovelsesring, og i den forbindelse holdes der måske også en 
lille privat fest for de to unges nærmeste familie. 

Et bryllup er altid blevet regnet til de større begivenheder, der gerne fejres med en stor fest og 
mange gæster. Det gjaldt om, at give ægteskabet en god start. Som ved alle fester i gamle dage blev 
en bydemand sendt rundt for at invitere. I dag foregår det alene med indbydelseskort, der afsendes 
mindst 3 uger i forvejen. Et par dage før brylluppet gik lånefolk rundt blandt de indbudte naboer for 
at låne borde, duge, bænke, bestik osv. Der skulle også slagtes og bages. Det hjalp nabokonerne 
også med. Der var heller ikke altid plads nok til festen i storstuen. I stedet benyttede man så ben. 
Den blev gjort ren, lagner blev hængt op langs siderne og loftsbjælkerne pyntet med grønt. I vore 
dage benyttes i reglen sognets forsamlingshus eller missionshus, hvis man da ikke køber sig til det 
hele på et af omegnens hoteller eller en kro. 
 

 
Brudeparret Edith Sølbeck og Peter Haugaard, der blev gift i 
Bedsted kirke 18. nov. 1961. 

 
Aftenen før brylluppet holder brudgommen polterabend (fra tysk: poltern = larm) i enkelte 

tilfælde. Han kan her for sidste gang få lejlighed til at tage i byen, alene sammen med 
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kammeraterne for at more sig. Skikken er dog ikke særlig gammel, men for tiden er der en tendens 
til at denne fest i enkelte tilfælde udvikler sig til ret grove løjer. Også de kommende brude holder nu 
og da polterabend med veninderne. 

På selve bryllupsdagen ankommer gæsterne til kirken for at overvære vielsen. I gamle dage blev 
de først trakteret med sigtebrød, smør og skinke samt øl og brændevin. Almindeligvis holdes 
brylluppet i brudens hjemsogn, men var brudgommen enkemand blev vielsen holdt i hans by eller 
der, hvor de for eftertiden skulle bo. I enkelte tilfælde holdtes tidligere huskorpolation, dvs. 
hjemmevielse. 

 
Efter vielsen er det skik at brudeparret tager hen til fotografen 
for at blive foreviget. Efter en tid kan billedet ses i dagspressen. 
Ovenstående billede er hentet fra Løgumkloster Avis 15. juni 
1994.  

 
Skikken med at sætte en ranke om døren, hvor brylluppet holdes er gammel, men i slutningen af 

1800-tallet begyndte man også at bruge æresporte ved indkørslen til feststedet. Stolperne er da 
beviklet med blomster og grønt, og under overliggeren hænger et skilt med ordet "Velkommen". 

Det var en stor ære, at være den, der skulle pynte bruden. Den udvalgte blev kaldt 
brudesmykkeren og det var ofte præstens eller degnens kone, da de gerne "lå inde med" 
brudekronen og som blev benyttet igen og igen. Hos almuen bar bruden før 1840 folkedragt, i 
reglen med noget blåt i, da det var troskabets farve. Senere kom helt sorte brudekjoler på mode, idet 
sort var borgerskabets festtøj. Brudens hår blev kunstfærdigt sat op og ovenpå anbragtes 
brudesmykket. Efter brylluppet måtte kvinden ikke mere vise sit hår. Det skulle for eftertiden helst 
være skjult under en hue eller kyse. 

 
Fra midten af 1800-tallet blev brudesløret almindeligt. Man mente det besad magiske kræfter og 

beskyttede således mod mange ting. Nogle steder er det sidst på aftenen skik at sløret bliver revet i 
stykker af gæsterne, ligesom man også kan finde på at gribe brudgommen for at klippe hans slips 
eller sokker i stykker. Det med sokkerne er en symbolsk stækning af ungkarlen, der nu ikke længere 
må gå på frierfødder. Brugen af myrter blev også almindeligt i 1800-tallet. Det var dog kun 
forbeholdt jomfruelige brude. Skikken menes at stamme fra det gamle Rom, hvor udtræk fra myrter 
i form af te kunne modvirke graviditet. 
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Brudebuketten blev først almindelig efter første verdenskrig. Blomsterne skal helst være helt 
friske, ellers kan det gå galt. Efter vielsen må buketten godt stilles i en vase, men uden vand i, i 
modsat fald kan det blive et kort ægteskab. Bruden skal også helst mangle lidt af sin påklædning 
eller også være iført et eller andet gammelt. Det er også en udbredt skik, at brudgommen ikke må se 
den pyntede brud før de mødes i kirken. 

For et par årtier siden var det almindeligt at nogle piger samlede på enører. Skikken med at købe 
brudesko for kobberpenge har sin rod i troen på, at kobbermønter er lykkebringende. Men skikken 
stoppede i 1973, da kobberpengene forsvandt ud af vort møntsystem. 
 
 

Bryllupsdage 
25 år efter et bryllups indgåelse fejres der sølvbryllup. Det er da almindeligt, at det fejres med en større fest. 
Naboer og venner kommer aftenen før og sætter en ranke op omkring hoveddøren, hvori der er sat blomster 
og sølvbemalede blade. Også en æresport bliver undertiden opsat eller i stedet for denne endnu en ranke 
omkring døren det sted hvor sølvbryllupsfesten afholdes. 
Også guldbryllup er efterhånden en ikke sjælden foreteelse. Brudeparret har nu været gift i 50 år. Denne 
begivenhed blev oprindelig kaldt for et jubelbryllup, inspireret af Det Gamle Testamentes påbud om, at man 
skulle fejre det 50. år som et jubelår (Jvf. 3. Mosebog 25.11). Festen var således et gyldent år, hvoraf ordet 
guldbryllup menes at stamme. Ud fra denne tankegang måtte 25 års bryllupsdag så være et sølvbryllup. 
Når et ægtepar fejrer guldbryllup samles brudeparret med de nærmeste pårørende. Efter spisningen er det 
skik i Bedsted sogn at guldbrudeparret hen på aftenen kører rundt i byens gader med en lang kortege af biler 
bagefter. Byens borgere har da på et nøje aftalt tidspunkt stillet levende lys i vinduerne som en hilsen til 
guldbrudeparret. Alle er sådan en aften ude på gaden, dels for at hilse og vinke til dem, og dels også for at 
beundre belysningen. Indimellem arrangeres der også, hvis guldbrudeparret ønsker det, en mindre 
højtidelighed i kirken i forbindelse med festen. 
I nyere tid er det også blevet almindeligt at fejre kobberbryllup (12½ år). Der opsættes da også kun en halv 
ranke omkring fordøren. 
Udover de her nævnte ”bryllupsdage” kappes man fra forskellig side, om at give alle de andre bryllupsdage 
navne. De er alle af nyere dato. Listen over disse bryllupsdage ser derfor omtrent sådan ud: 
 
 1 år: Papir  11 år: Stål / Rav 20 år: Porcelæn 45 år: Safir  

 2 år: Bomuld  12 år: Silke  21 år: Turkis  50 år: Guld  

 3 år: Læder  12½ år: Kobber 22 år: Alliance  55 år: Smaragd 

 4 år: Keramik/Hyacint 13 år: Knipling 23 år: Tulipan   60 år: Diamant 

 5 år: Træ  14 år: Elfenben 24 år: Karat   65 år: Krondiamant 

 6 år: Sukker  15 år: Krystal  25 år: Sølv   70 år: Jern 

 7 år: Uld  16 år: Månesten 30 år: Perle   75 år: Kronjuvel 

 8 år: Bronze  17 år: Ametyst  35 år: Koral/ Jade eller atom  

 9 år: Pil / Ler / Strå 18 år: Margerit 40 år: Rubin  

10 år: Tin  19 år: Granat 

 
Brudgommen var tidligere iført landsbyens almindelige mandsdragt, dog havde han på hovedet 

en brudgomshat, en høj silkehat, der skulle vise hans værdighed. Det er skik, at brudgommen 
sammen med sin forlover først møder op i kirken. Efter at alle har indtaget deres pladser ankommer 
bruden i reglen ifølge med sin far. Foran alteret afleverer han datteren til sin kommende svigersøn. 
Nu følger selve vielsen, der varer cirka en halv time. Under vielsen må brudeparret helst ikke se sig 
tilbage, for gør de det, ser de sig allerede om efter en ny partner. Uden for kirkedøren er det i dag 
ofte skik, at arbejdskollegaer til en af parterne danner espalier med diverse rekvisitter i hænderne. 
Det nygifte par gratuleres, hvorefter turen går til fotografen, mens gæsterne begiver sig til 



 231 

feststedet. Under spisningen, der gerne består af tre retter mad, sørger levende musik for den rette 
stemning. 

Foran brudeparret stod brudelysene, der var større end de øvrige. I gamle dage tog man varsler af 
hvordan de brændte. Blafrede de meget, ville ægteskabet blive stormfuldt. Især lagde man mærke til 
hvis lys, der først brændte ned. Den af de to ville så først dø. 

 
Guldbryllupper gennem tiderne 

ca. 1726 Mette og Laust Nielsen  Gravlund 
 1779 Anna Dorothea og Hans Lorenzen Møller Øster Terp 
8. oktober 1780 Catharina og Peder Jespersen Mårbæk 
2. oktober 1788 Kirsten og Jens Jensen  Bedsted 
 1795 Kirstine og Andreas Jessen Øster Terp 
14. november 1811 Helene og Jes Jepsen  Øster Terp 
11. november  1812 Kirsten og Jørgen Hansen Wulf Øster Terp 
21. april 1866 Anna og Hans Hansen  Øster Terp 
9. april 1870 Anna Dorothea og Peter Andreas Petersen Øster Terp 
8. marts 1900 Christine og Johan Friedrichsen Gravlund 
18. september 1901 Margrethe og Hans Peter Duborg Gravlund 
30. maj 1941 Caroline og Edward P. Løbner Bedsted 
21. oktober  1942 Metha og Peter E. Haugaard Bedsted 
18. marts 1943 Cathrine Marie og Martin Madsen Bedsted 
26. april 1943 Kjestine og Hans Sørensen Møller Bedsted 
29. maj 1944 Theoline og Anders Andersen Bedsted 
ca. 1953 Meta og Hans Peter Nielsen Bedsted  
4. maj 1954 Bothilde og Peter O. Hybschmann Visbjerg 
10. oktober 1959 Anna og Carsten Nielsen Bedsted 
28. april 1961 Bothilde og Ernst Hybschmann Bedsted 
10. august 1961 Pauline og Peter Nissen  Gravlund 
1. december 1961 Martha og Jes Christensen Arndrup 
28. december 1961 Marie og Johan Enemark Bedsted 
3. maj 1962 Kjestine og Anders Grøndahl Bedsted 
30. oktober 1962 Marie Dorothea og Bonnick Hinrichsen Bedsted 
28. marts 1964 Nissine og Martin Martensen Bedsted 
16. juni 1965 Meta og Marius Jensen  Arndrup 
18. december 1968 Johanne og Mathias Brodersen Øster Terp 
10. maj 1969 Julia og Mathias Knudsen Bedsted 
8. oktober 1970 Marie og Peter N. Johannsen Arndrup 
23. september  1971 Anna og Hans Skau  Øster Terp 
13. juni 1972 Anne Marie og Carl Hansen  Bedsted 
4. april 1974 Elsa og Jørgen Jørgensen Bedsted 
16. juli 1974 Margrethe og Mathias Brodersen Øster Terp 
26. juli 1974 Agnes og Otto Junker  Hellevad 
15. december 1974 Marie og  Jacob Schulz  Bedsted  
22. oktober  1976 Anna og Alfred Løbner  Bedsted 
25. november 1976 Marie og Iver Gubi  Bedsted 
2. december  1977 Thora og Mathias Holm  Arndrup 
21. februar  1980 Bothilde og Leonhard Schrøder Gravlund 
25. april 1980 Anne Margrethe og Christian F. Nissen Mårbæk 
24. oktober 1980 Marie og Hans Peter Jepsen Gravlund 
16. november 1980 Kirstine og Kristian Wilkens Bedsted 
29. august 1981 Anne og Ingvert Petersen Bedsted 
29. april 1982 Frida og Johan Møller  Bedsted 
9. august 1983 Esther og Poul Andersen  Hellevad 
15. oktober 1983 Clara og Jørgen Clausen  Bedsted 
5. oktober 1984 Anni og Andreas Matthiesen Rinkenæs 
28. december 1984 Jenny og Peter E. Hansen  Bedsted 
25. november 1985 Jørgine og Marius Haugaard Løgumkloster 
8. december  1985 Emma og Johan Wilkens  Bjerndrup 
4. oktober 1986 Magdalene og Peter Lausen  Bedsted 
29. maj 1987 Anne Cathrine og Hans Møller  Visbjerg 
12. november 1988 Inge og Anton Jørgensen Løgumkloster 
23. april 1989 Kathrine og Karl Petersen  Tønder 
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29. august 1989 Agnes og Johan Schrøder  Bedsted 
16. november  1989 Caroline og Chresten Christensen Bedsted 
28. december 1989 Anne og Thomas Sølbeck Bedsted 
juli 1990 Borghild og Carl Viggo Nielsen Bedsted 
13. april 1991 Nicoline og Jens Nissen  Øster Terp 
9. maj 1991 Magdalene og Hans Toft  Bedsted 
9. september 1994 Hanne og Christian Hansen Bedsted 
8. november 1994 Ingeborg og Enevold Bendorff Bedsted  

I ovenstående liste er alene medtaget de guldbryllupper, der kan bevidnes ved hjælp af Bedsted sogns 
kirkebøger, samt diverse bekendtgørelser via dagspressen. 

 

 
Det hænder også at et ægtepar kan fejre krondiamantbryllup. I Bedsted sogn skete det sidste gang den 25. nov. 
1991, da Marie og Iver Gubi kunne fejre deres 65 års bryllupsdag. Iver Gubi blev født i Bedsted 31. marts 1901, 
som søn af skrædder i Bedsted, Martin Hansen Gubi (1858-1922) og Johanne Marie Lindholm (1863-1906). - Den 
25. nov. 1926 blev han gift i Strellev kirke ved Ølgod med Birthe Marie Hansen, født 4. feb. 1904 og datter af 
landmand, træskomand og blytækker i Strellev, Andreas Hansen (1876-1947) og hustruen Kirsten Marie (1877-
1960). - Fra starten af deres ægteskab drev de i en årrække et mindre landbrug i Bedsted by, hvorefter de overtog 
den tidligere herredsfogedgård, Snerlevej 2, der da havde et jordtilliggende på 18 ha. - Ved siden af landbruget 
satte Iver Gubi på mange andre måder sit præg på sognets liv. Han var således en af initiativtagerne til oprettelsen 
af Bedsted sogns Forsamlingshus. Af samme grund blev han senere æresmedlem af foreningen. Derudover var 
Iver Gubi i en årrække også formand for Bedsted Lø Andelsmejeri, Husmandsforeningen, Bedsted Fryseboks og 
Foreningen af Danske Samfund. - I 1971 overlod de gården til deres næstældste søn, og selv flyttede de på aftægt 
på Sivkrovej. Her døde Iver Gubi 7. dec. 1991, kun omkring en måned efter krondiamantbrylluppet. Han blev 90 år. 
Marie Gubi flyttede kort efter ind på Solgården, hvor hun døde 29. nov. 1993 i en alder af 89 år. - I deres ægteskab 
fødtes 4 børn: Martin (1928-). Han blev ingeniør og gift i 1955 med Ingrid Clausen fra Bedsted. De er bosat i 
Kolding. Andreas (1932-), gårdmand og tankbilchauffør i Bedsted. Han blev i 1956 gift med Åse Jacobsen. Svend 
(1937-). Han døde to dage gammel. Ingrid (1939-). Hun blev i 1960 gift med Osvald Degn og bosatte sig i Ry. - 
Marie og Iver Gubi var meget interesseret i sognets historie og af den grund gav de mange oplysninger fra sig, som 
jeg satte stor pris på. (Foto: Lis Sylvest, Tønder og hentet fra Jyske Vestkysten 24. nov. 1991). 

 
Under middagen er det meget brugt at synge lejlighedssange, der bliver bragt ind i mange 

forskellige og fantasifulde sangskjulere, hvorimod antallet af talere er faldende. Et par forholdsvis 
nye skikke under spisningen er følgende: Ned visse mellemrum slår de indbudte gæster på deres 
tallerkner med skeen. Det betyder, at de ønsker at se brudeparret kysse hinanden. Den anden skik 
går ud på at lokke fx brudgommen udenfor. Imens benytter alle herrerne nu lejligheden til, efter tur, 
at kysse bruden. 

Efter spisningen bliver salen ryddet og dansen kan begynde. Først danser bruden med skafferen, 
derefter med sin far, som lidt efter overgiver sin datter til brudgommen. Dette foregår til tonerne af 
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brudevalsen, der blev komponeret af Niels W. Gade i 1854. Før den tid benyttede man andre valse. 
I slutningen af brudevalsen er det også fast tradition, at gæsterne rejser sig og klapper i takt, alt 
imens de mere og mere indsnævrer dansepladsen for brudeparret. Til sidst må de derfor give op, og 
nu forventes det, at de giver hinanden et kys. Derefter spilles der op til dans i et par timer, men først 
skal man have kaffe. Dertil serveres der gerne kransekage, som bruden skal og helst helt alene 
brække i stykker. 

Senere serveres der natmad. Den blev tidligere kaldt kvældsnadver. Det kan fx være suppe eller 
te med boller og pålæg. På et vist tidspunkt stikker brudeparret af. I gamle dage var det ellers 
tradition for, at gæsterne fulgte brudeparret til sengs, den såkaldte sengeledning. Da denne skik 
ophørte i slutningen af 1700-tallet, fandt man i stedet på at lave sjov med brudesengen, ved fx at sy 
lagnerne sammen, lægge en kludedukke i sengen, fylde ris i den osv., alt sammen for at forhindre de 
nygifte i at komme i seng. Nogle brudepar tager konsekvensen af dette ved i al hemmelighed at 
finde et andet sted at sove. Men der laves også andre former for narrestreger. På vejen ud til bilen 
kaster man ris efter parret. Denne skik er meget gammel. Før risenes tid benyttedes rug i stedet. 
Skikken med at kaste ris efter brudeparret er utvivlsomt ønsket om, at deres ægteskab måtte blive 
frugtbart. Der bliver også bundet tomme konservesdåser bag efter bilen. Det larmer frygteligt, når 
man kører af sted, eller bilen bliver pakket ind i wc-papir. I gamle dage affyrede man i stedet et 
bøsseskud, men alt sammen med det samme formål, nemlig at sikre de nygifte mod alt ondt. Af 
samme grund er brudgommen også nødt til at bære bruden over dørtærsklen, når de kommer hjem 
til huset som nygifte. 

 
Arbejdernes dag (1. maj) 

Dagen fejres især i de større byer. Dagen er for socialisterne en fest- og demonstrationsdag, der 
markerer den internationale solidaritet. Det begyndte i Amerika i 1888 som en mindedag for 
arbejdernes krav om at få en 8 timers arbejdsdag. 

Den europæiske 1. maj demonstration fik sit udgangspunkt i den første internationale 
socialistkongres, der afholdtes i Paris i 1889, i hundredåret for den franske revolution. I Danmark 
begyndte socialisterne at markere 1. maj året efter i 1890. På mange arbejdspladser holder man fra 
kl. 12 fri, resten af dagen. 

1. maj er ellers også den dag, hvor man i lighed med 1. april narrer folk ”majkat”. Lod man sig 
narre var man majkat. Denne skik er nu om stunder for nedadgående. 

 
Danmarks befrielse (5. maj) 

I 2. verdenskrig var Danmark besat af tyskerne fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945. 
Meddelelsen om befrielsen blev givet gennem radioen den 4. maj om aftenen kl. 20.37. 
Begejstringen viste sig øjeblikkelig. Folk strømmede ud på gaden og omfavnede hinanden i spontan 
glædesrus, ligesom man satte lys i vinduerne, måske fordi man i alle besættelsesårene havde fået 
påbud om at mørklægge vinduerne. Skikken med at sætte lys i vinduerne har man fastholdt i mange 
årtier, men er nu så småt ved at være på retur. 

 
Store Bededag. (4. fredag efter påske) 

Ned Christian 4.s forordninger i 1686 forsvandt de tre eller flere af årets bods- og bededage og 
erstattedes af en "stor bededag", der skulle falde på den 4. fredag efter langfredag. 
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Brugen af disse mange bededage i tidligere tid havde sin oprindelse i jødernes forsoningsfest (3. 
Mosebog 16). Bededage eller markdage som de oprindelig også blev kaldt var de dage, hvor 
præsten med kirkens krucifiks i hænderne, gik i spidsen for en procession rundt i hele sognet. At der 
var mindst tre bededage var for at sikre, at disse processioner kunne nå rundt i alle afkroge, så 
præsten kunne stænke vievand på hver mands mark, hus og stald, såvel som også hans dyr og folk. 
Da processionerne var en udpræget katolsk skik blev de efter reformationen bekæmpet fra kirkens 
side. Man så ikke gerne mere disse ”markvandringer” udført. Fremover skulle folk sammen med 
præsten blot ”nøjes” med at bede for de førnævnte ting i kirken. 

 
På Store Bededag var al handel og vandel forbudt. Møllevingerne skulle låses godt fast, og hvis 

dette ”glemtes” bragte det alverdens ulykker med sig. Drejende møllevinger, som alle jo kunne se i 
miles omkreds blev opfattet som en grov provokation mod dagens hellighed. Man mener derfor at 
kende oprindelsen til traditionen med spisning af varme hveder, i det man så heller ikke måtte bage. 
For at imødese dette problem bagte man i forvejen noget brød som så blot skulle opvarmes. Det 
blev til de varme hveder. At man så i dag spiser hvederne aftenen i forvejen er en anden historie. 
Oprindelig spiste man dem på selve dagen. 

 
Kristi Himmelfartsdag (40. dag efter påske) 

Dagen er altid en torsdag og er henlagt til 40 dage efter påske. Dagen fejres i kirken til minde om 
Jesus, der denne dag f6r til himmels. I folkemunde benævnes dagen også ofte "Kristi flyvedag". 

Der er ikke knyttet særlige skikke til denne dag. 
 
Pinse (50. dag efter påske) 

Pinsen blev omkring år 200 gjort til en kristen fest, til minde om Helligåndens komme til jorden. 
I billedfremstillingen blev det vist med en hvid due, der dalede ned (Apos. G. 2). På Jesu egen tid 
var pinsen i det jødiske samfund en takkefest for høsten. Ordet pinse er afledt af det græske ord: 
pentekoste = den 50. dag.  

Til pinse skal forårsrengøringen være bragt til ende. For eksempel skulle alle hvide vægge til 
pinse være kalket, vinduerne kittet og malet og soklen tjæret. Det var også nødvendigt med denne 
årlige vedligeholdelse. Datidens bygninger i bindingsværk forfaldt hurtig, hvis man ikke sørgede for 
at holde dem ved lige og nabokontrollen var streng. 

Pinsemorgen kan man ifølge folketroen se solen danse, hvis man står tidlig op. Denne opfattelse 
skal være så gammel, at den har rod i den hedenske soldyrkelse. Af og til ser man derfor folk, der 
pinsemorgen står tidlig op og tager ud i naturen eller til et traktørsted for at få kaffe og rundstykker. 
Samtidig kan man så se efter om solen danser. 

 
Mors dag (2. søndag i maj) 

Denne dag blev indstiftet i England i 1913 og har siden 1928 været nævnt som mors dag i den 
danske kalender. Alle mødre skal denne dag gerne have en gave af deres mænd eller af deres børn. 

 
Fars dag (1. søndag i juni) 

Dagen skal være opfundet af cigar- og whiskyfabrikanterne, og dagen blev markeret første gang i 
USA i 1910. Først i 1937 blev fars dag indført i den danske kalender. 
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Grundlovsdag (5. juni) 

Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet 5. juni 1849, og markerede dermed overgangen fra 
de danske konges enevældige magt til et folkestyre. Ved grundlovens indførelse blev magten givet 
til en folkevalgt rigsdag, bestående af to kamre: Folketinget og Landstinget. Ved en 
grundlovsændring i 1953 afskaffedes landstinget. 

Dagen er fri efter kl. 12. Eftermiddagen benyttes mange steder landet over til grundlovsmøder, 
hvor emnet gerne er den aktuelle politiske situation. Også i kirkeplantagen i Bedsted holdes 
grundlovsfest, i reglen med Indre Mission som arrangør. 

 
Fandens fødselsdag (11. juni og 11. december) 

Fra gammel tid var det 11. juni og 11. december, der er sidste dag for betaling af renter og afdrag 
af den gæld man måtte have i sit hus. Af den grund fik disse to terminer navnet: Fandens 
fødselsdag. Første gang fandens fødselsdag er omtalt i skriftlig form er i. året 1888. 

 
Valdemarsdag (15. juni) 

Dagen fejres til minde om det danske flag, Dannebrog, der faldt ned fra himlen under et slag i 
Estland i 1219. Siden dette år har Dannebrog (brog = farvet klæde) været den danske hærs mærke 
og landets nationale flag. Siden 1912 er dagen blevet fejret som valdemarsdag. Navnet hentyder til 
den danske konge, Valdemar Sejr, der ledede korstoget. 

Legenden om det rød-hvide korsbanner, der faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanis 
(Tallinn) i Estland skyldes Peder Oluf, der var munk i Roskilde ca. 1500. 

I de efterfølgende århundreder regnedes flaget til riges skatte. Skønt det snart blev mørnet og 
slidt var det med i mange krige og højtidelige optog, ellers opbevaredes det i Slesvig kirke, men gik 
tabt omkring år 1660. 

Siden 1915 har den 15. juni været Danmarks officielle flagdag, og siden 1920 er dagen endvidere 
blevet fejret som Sønderjyllands genforening med Danmark. 

 
Byfest 

Afholdelse af byfester er af nyere dato. En byfest i Bedsted blev afviklet første gang i 1978 og 
reglen er nu, at de afholdes hvert andet år. Det er borgerforeningen (førhen byfestkomiteen), der står 
som arrangør af byfesterne, der er af cirka en uges varighed. Bag borgerforeningen står omkring 10 
foreninger, der således er medarrangører. 

Programmet for en byfest varierer fra gang til gang, men der er dog gennemgående indslag, 
såsom en familiegudstjeneste i kirken, arrangementer i både forsamlingshuset og missionshuset 
samt skolen, ligesom der også altid indgår idrætslige aktiviteter på sportspladsen. 

Om fredagen afholdes der på skolen et stort fællesarrangement, hvor programmet er en 
hemmelighed. De, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig. I programmet indgår der dog 
fællesspisning, kaffebord og underholdning. I løbet af aftenen plejer borgerforeningen også at 
udnævne en æresborger, der har gjort sig fortjent dertil. 

Det er dog ikke kun hvert andet år i festugen, at borgerforeningen er aktiv. Året rundt markerer 
foreningen sig på den ene eller anden måde for derigennem at give borgerne gode oplevelser, eller 
den arbejder for byens trivsel ved at tage initiativ til forskellige ting, f. eks. da den fik oprettet 
Danmarks første Postotek (= kombination af posthus og bibliotek) på skolen, eller den fik 
overdraget opsynet med genbrugspladsen, fik istandsat festpladsen i kirkeskoven m. m. 
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Med henblik på yderligere at promovere Bedsted blev der i 1990 udskrevet en konkurrence, 
gående ud på, hvem der kunne lave det bedste skulle trykkes på streamers bedste slogan om byen. I 
alt 11 borgere indsendte i alt 53 forslag, hvoraf de bedste skulle trykkes på streamers, kuglepenne 
og øloplukkere. Vindersloganet blev: ”Bedsted by med det gode ry”, indsendt af Dorit 
Christensen, Bedsted. Nr 2 blev udtrykket ”God Bedre Bedsted”. 

 

 
Programmet for årets byfest i Bedsted 1991, som det stod at læse i 
dagbladet Jyske Vestkysten, den 5. juni 1991. 

 
Idrætsuge 

Hver sommer, i reglen i slutningen af juni måned afholder Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening 
en idrætsuge. I den anledning bliver der stillet telte op på sportspladsen, hvor der foregår forskellige 
aktiviteter, som har til formål at støtte ungdoms- og idrætsarbejdet. 

Der arrangeres skydning, pilekast m. m. samt boder hvor der kan købes kaffe, slik, is m. m. 
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Hver aften ugen igennem arrangeres diverse håndbold- og fodboldkampe. Om lørdagen er der 
stort bal i forsamlingshuset og om søndagen sluttes der af sidst på eftermiddagen med omskydning 
og uddeling af pokaler og præmier. 

Se i øvrigt mere om Bedsted sogns ungdoms- og idrætsforenings historie side 704. 
 

 
Langt over 200 mennesker var samlet på idrætspladsen torsdag den 11. juni 1987 for at se forskellige 
idrætsdiscipliner. Først blev der afviklet en Old Boys kamp mellem BUIF og Over Jerstal, der vandtes af 
hjemmeholdet med 5-2. Damehåndboldholdet mødte derefter Ballum og her blev resultatet 7-7. - For de 
yngste var der leg og samvær under ledelse af Torben Mørup, Esbjerg. Han fik alle børn fra 4 til 10 år med i 
en leg, hvor alle skulle yde en indsats for at få legen til at fungere. - Familiekonkurrencerne satte både 
fingersnilde og sangertalent på prøve. For de snilde gjaldt det om at samle en cykel, male den i alle 
regnbuens farver, og som bevis på, at den duede, cykle en æresrunde. Vinder blev familien Ejvind 
Christensen. Vinder af sangkonkurrencen blev Kirsten Hansens gruppe. Billedet er hentet fra dagbladet 
Vestkysten, fredag den 12. juni 1987. 

 
Sct. Hans Aften (23. juni) 

Den 21. juni er det sommersolhverv. Denne fest er ligesom vintersolhverv blevet fejret gennem 
lange tider. Det var naturligt at fejre årets længste dag, midsommer, hvor dagen er lang og natten 
kort og lys. Naturen blomstrer og markens afgrøder vælder frem. Og fire dage senere er det så Sct. 
Hans. 

Den katolske kirke knyttede Johannes Døberens navn til denne solhvervsfest, idet kirken mente, 
at Johannes, der i Danmark blev kaldt Hans, var et halvt år ældre end Jesus. Johannes døbte senere 
Jesus i Jordan floden. 

I Danmark slog Skt. Hans som en kristen fest aldrig an. Derimod fejres hans dag ved, at man 
aftenen før afbrænder et bål, der fra gammel tid var en tak eller hyldest til solen, der sender den 
livgivende kraft. Måske kunne man ved at tænde bål bevare solens kraft noget længere. 
 
Folk samles denne aften et sted, hvor man i forvejen har samlet noget brænde. I gamle dage 
anbragte man helst bålene på bakketoppe eller højdedrag. Herfra kunne bålene ses milevidt 
omkring. Skt. Hans aften festen bliver gerne fejret eller indledt med et eller andet underholdning, så 
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kommer båltalen, hvorefter der måske bliver sunget eller danset, men helt sikkert er det, at digteren 
Holger Drachmanns (1846-1908) midsommervise: ”Vi elsker vort land” bliver afsunget. 
Skt. Hans er også heksetid. Natten til den 24. juni holdt heksene deres største og vigtigste fest. Den 
foregik enten i Harzen på Bloksbjerg eller ved Hekkenfeldt i Island. Ved Hekkenfeldt gik der en 
gang ned under bjerget Hekla, lige ned til helvede. Her blev festen holdt. 

 
 

Ved indgangsdøren stod selveste fanden sammen med hans oldemor og tog imod heksene. Man 
kunne dog forhindre dem i at tage af sted ved at gemme skovle, koste og andre redskaber til at ride 
af sted på. Heksene havde ondt i sinde, derfor gjaldt det om at afværge deres ondskab. Det kunne 
afhjælpes ved at bære en rønnebærkvist på sig, da hekse ikke kunne udstå lugten af rønnebær. 

Der blev også sat stål, idet man ved at anbringe spidse jernting som synåle, knive, sakse og 
lignende, ude som inde sikrede sig mod deres ondskab. Og for at komme dem til livs, sætter man 
symbolsk en heks op midt i bålet, for at brænde dem. 

 
Det var dog ikke kun heksene, der drev deres spil natten til Skt. Hans. Trolde og drager var også 

på færde og nede fra engen lokkede de smukke ellepiger. Luften var i det hele taget fyldt med kraft 
og styrke. Hertil var Sankthansurten en vigtig plante. Den skulle sættes fast i en bjælke i stuen, og 
alt afhængig af, hvordan den teede sig, sådan ville det gå for en i det kommende år. I øvrigt var der 
mange andre planter fra skov og mark, der kunne beskytte og helbrede i tilfælde af sygdom. 
Lægeurter er i sig selv en hel videnskab for sig. Lægeurterne kom til landet sammen med 
oprettelsen af klostre i middelalderen. 
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De syge kunne også få nyt håb fra kildevand ved skt. Hans. Vand fra hellige kilder havde nemlig 
denne aften en særlig helbredende virkning. Alene duggen Skt. Hans nat kunne også bruges. Den 
var især god til at helbrede syge øjne med. Det bedste var dog at besøge en hellig kilde. Der fandtes 
mere end 600 sådanne kilder rundt omkring i Danmark, hvoraf den allernærmeste fandtes i 
Hellevad (se mere om denne side 586-87). De syge skulle både bade og drikke af kildevandet, ofre 
et beløb og derefter sove på stedet indtil næste morgen. De fleste tog også gerne ekstra kildevand 
med sig hjem i en flaske. 
 

Folketro om overnaturlige væsner 

Helt op til vor egen tid var naturen efter manges opfattelse befolket af overnaturlige væsner. Her følger en liste med 
oplysninger over de bedst kendte: 
 
Mosekonen holder til i enge og moser. Man siger også, at mosekonen brygger, når der en varm sommeraften lægger sig 
en tågedis hen over de lave engarealer. Man kunne ikke give fænomenet andre forklaringer end den ovennævnte. 
Mosekonen var meget grim og hendes bryster så lange, at de kunne kastes over skuldrene og omme i nakken slå knuder 
på dem. Derfor blev mosekonen også undertiden kaldt slattenpatten. 
 
Lygtemænd var små væsner, der især viste sig på fugtige steder og i lavninger. De var røde eller orange, og så næsten 
ud som om der var ild i dem. Desuden var de også i stand til at dele sig. Forklaringen på en lygtemand er en selvantændt 
og brændende sumpgas, der er sivet op af jorden. I øvrigt har jeg selv som dreng omkring 1950 set en lygtemand en 
tidlig decembermorgen midtvejs mellem Bjergvej 15 og 17 i Bedsted. 
 
Ellefolk holdt til på marker og i skove. De kunne med deres usynlige pile ramme både mennesker og dyr, så de blev 
elleskudt. Ellepigerne var meget smukke. De dansede omkring indhyllet i tyndt, hvidt tyl, men var hule i ryggen. 
Alligevel har mange mænd gennem tiderne ladet sig lokke af dem og blevet gjort ellevilde. 
 
De Underjordiske, bestående af bjergfolk, vætter eller trolde holdt til i bakker og høje. Deres dagligdag var en tro kopi 
af det liv som menneskene førte over jorden. De underjordiske var forsvarere af nedgravede skatte (vogtere af gravfred), 
og hvis man forstyrrede dem, kunne de finde på at hævne sig. 
Undertiden stjal de hos menneskene et udøbt barn, og lagde en af deres egne børn i stedet for. Når barnet voksede op og 
teede sig underligt eller så stygge ud, var der nok tale om et forbyttet barn (en skifting). 
 
Havfolk holdt til i havene. Jævnligt kom de dog op på strandene for at lade deres kvægflokke græsse. Ligesom 
ellepigerne var havmænd og havfruer genstand for erotiske fantasier hos menneskene. De var mennesker oventil og for 
neden lignede de fisk. Havfruerne kunne varsle storm, men også undertiden redde søfolk fra at drukne. 
 
Nøkken eller åmanden boede i åer og søer. Når nogen druknede, hed det sig, at nøkken eller åmanden havde krævet sit 
offer. Man kunne dog formilde dem ved at kaste gaver ud i vandet til dem, inden man skulle passere stedet. 
 
Nissen eller gårdboen boede på gårdene, tæt på, men alligevel adskilt fra menneskene. Usynligt hjalp de til med gårdens 
pasning, men de kunne også finde på at drille, hvis de ikke fik deres risengrød (offer). 
 
Julemanden. Se forklaringen om ham side 260. 
 
Spøgelser eller genfærd er døde mennesker, der går igen, fordi de ikke har fået fred i deres grav. Man kunne dog i 
enkelte tilfælde for at undgå det gentagne spøgeri mane en pæl gennem graven. 

 
Mange af kilderne blev således berømte, hvis der gik rygter om, at nogen var blevet helbredt, fx 

hvis de havde smidt krykkerne og derefter selv gået hjem. Nogle steder var tilløbet så stort, at det 
også tiltrak handelsfolk samt gøglere. Det var på den måde de såkaldte kildemarkeder var opstået. 

Vejrmæssigt sagde man: Regner det på Skt. Hans aften, da skal det regne 6 uger derefter. 
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Syvsoverdag (27. juni) 

Navnet er til minde om syv unge mænd, som ifølge legenden under en kristenforfølgelse gemte 
sig i en hule nær byen Efesos (i det vestlige Tyrkiet). Deres forfølgere murede indgangen til, og da 
den atter blev åbnet næsten 200 år senere, vågnede de unge mænd op, men døde kort tid efter. 

Folketroen sagde tidligere, at sådan som vejret er på syvsoverdag, sådan ville det blive uafbrudt i 
de følgende syv uger. Regnede det derfor på syvsoverdag, ville det blive en vanskelig høst. 

 
Hundedagene (23. juli - 23. august) 

Perioden kaldes sådan, fordi solen astrologisk set går ind i Løvens stjernebillede. En af disse 
stjerner hedder Sirius, der også kaldes Hundestjernen, heraf navnet. Man mente, at Sirius havde stor 
indflydelse på vejret i denne periode. 

Efter hundedagene kommer der ni kattedage. Man siger jo også, at en kat har ni liv. Der er også 
en hel del overtro forbundet med vejret i hundedagene og kattedagene: 
 

• Regner det i begyndelsen af hundedagene, fortsætter det perioden ud 
• Som hundedagene tændes, skal de og endes 
• Hvis hundedagene er slemme, så vil kattedagene rives (være endnu værre) 

 
Kloster Mærken (2. weekend i august) 

Hver anden weekend i august er det Kloster Mærken, og der strømmer da handelsfolk, 
kræmmere og gøglere til fra nær og fjern for at opsætte deres telte og boder. Masser af folk i miles 
omkreds bliver tiltrukket af denne ståhej og skal derfor mindst en gang til mærken i de tre dage det 
varer. Et mundheld siger også: Ses vi ikke før, så ses vi til Kloster Mærken. Man siger også, at det 
altid regner, når der er Kloster Mærken. 

Historien bag disse årlig tilbagevendende ”Kloster Mærkner” går helt tilbage til munkenes tid, 
hvor der hvert år blev afholdt et Bartholomæus marked. Bartholomæus var apostel, der endte sine 
dage med at blive flået levende. Hans helgendag var den 24. august, der næsten falder sammen med 
markedet i vore dage. 

 
Høsttid 

Høsten var og er den begivenhed indenfor landbruget, der var af allerstørste betydning. Det var 
meget vigtigt at få en god høst og at få den godt og tør i hus, da man af den var afhængig indtil 
næste års høst. Alle, både store og små, ung og gammel, skulle i de uger høsten varede hjælpe til. 
Det var derfor heller ikke så sært, at høsttiden havde sine bestemte skikke og traditioner, men også 
disse ændrede sig gennem tiden sammen med høstmetoderne. 

Helt tilbage i oldtiden foregik afskæringen af kornet med segl. Dette redskab blev senere afløst 
af leen og i forrige århundrede kom hestetrukne mejemaskiner i brug. Derefter kom selvbinderen, 
som igen efter anden verdenskrig blev afløst af de selvkørende mejetærskere. Den første 
mejetærsker i Bedsted sogn blev købt af forpagteren Svend Aage Neumann på Arndrup Mølle i 
1950-erne. 
 

En meget gammel skik var opskør. Opskør var et specielt traktement høstfolkene på gården fik 
serveret den aften man havde ophøstet. Ordet opskør menes at stamme fra ordet opskåret, altså et 
ord, der stammer helt tilbage fra oldtiden, da kornet endnu blev afskåret med segl. 
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Ned leen kom der nye ord i brug. Karlene afskar kornet med le med påsat mejekrog (æ raffel), og 
bagved gik pigerne med høstriven (æ krat) og bandt kornet i neg. Ordsproget: ”De tog både revl 
(raffel) og krat” = det hele, stammer herfra. 

Når kornet var afhøstet var det ingen af pigerne, der gerne ville binde det sidste neg, da man 
troede at kornets ånd (æ fok) hele tiden var flygtet for leen og nu var at finde i det sidste neg. 

Når høstkarlene kom hjem til gården efter endt høst strøg de leen for kålen. Det var for at 
fortælle madmor, at nu havde de fortjent en dram, dvs. saft eller solbærrom og æbleskiver. Det var 
en alvorlig sag at stryge for kålen, for hvis de ikke blev beværtet risikerede hun at kålen blev mejet 
af, for kål var tidligere et af vinterens vigtigste fødemidler, som karlene derved truede. Den dag 
blev der også gerne serveret et aftenmåltid, der var lidt bedre end normalt. 
 

 
Når kornet var ophøstet stillede høstkarlene og -pigerne foran husbonds dør på gårdspladsen. Karlene 
strøg nu leerne, så det kunne høres over hele landsbyen indtil madmor serverede brændevin og 
æbleskiver som tak for indsatsen. Skete det ikke, blev kålen hugget af, så folkene slap for den 
evindelige grønkålssuppe. Billedet er hentet fra Landbohistoriske Billeder, Landbrugets 
Informationskontor. 

 
Herefter skulle kornet skokkes og vejres inden det skulle køres hjem til gården. Det sidste læs 

blev der også gerne gjort lidt ekstra stads ud af, så ingen var i tvivl om, at, nu var man færdig med 
hjemkøringen. 

 
De bønder, der endnu ikke var færdige med høstarbejdet risikerede at få en høsthjælper sat ud på 

marken, en såkaldt ”fissemand”. Der kunne være anbragt et brev i lommen på denne høstkarl, med 
en hilsen om at tilbyde sin hjælp med at få arbejdet afsluttet i en fart. Der kunne dog også være 
anbragt en flaske i lommen på fissemanden. 

Bønderne var også den gang som nu meget afhængig af vejret i høsttiden. Også her fandt man 
gennem generationers erfaring frem til forskellige regler om vejret: 

 
• Ven æ vind skivte fra synne til nør, ska æ buhn køe sit korn ind, ven det er tør 
• Ven æ vind skivte fra veste til øste, ka æ buhn la sit kvorn stå så læng han lyste 
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Når høsten overalt var overstået skulle det markeres med en stor fest. Alle landsbyens bønder 
eller blot nogle af dem gik sammen om i fællesskab at afholde høstfesten. Der blev pyntet op i ben 
på en af gårdene, og det sidste neg, der blev pyntet som en høstpige, fik hæderspladsen. Der blev 
også danset med neget, en tradition, der sandsynligvis har rod i de gamle hedenske takkefester. 
Alle, som på den ene eller anden måde havde hjulpet til med høstarbejdet, var indbudt til at deltage. 
Endnu den dag i dag er det en selvfølgelig, at der i forsamlingshuset afholdes en høstfest. Også her 
er der gerne pyntet med kornaks samt årstidens blomster. Der synges et par høstsange og aftenen 
sluttet af med høstbal. 

Også kirken holder en takkegudstjeneste eller høstgudstjeneste. I forvejen er der sammen med 
det udsendte kirkeblad vedlagt en lille kuvert til høstofferet, som afleveres denne dag i kirken 
indeholdende et større eller mindre pengebeløb. Kirken er også ved den lejlighed festligt pyntet med 
markens og havens afgrøder for at anskueliggøre, hvad man har at takke Gud for. 

Se også mere om høstfest under Mikkelsdag den 29. september. 
 

 
Gårdmand Peter Schrøder (1922-), Ginegårdsvej 6 er her fotograferet på sin mark 
sammen med æ fissemand, der er blevet anbragt af sine naboer, for at hjælpe ham 
færdig med høsten. Billedet er taget i sept. 1957 med Tannenhof Skov i 
Baggrunden. Lånt af gårdmand Lars P. Stigsen, Ginegårdsvej 9, Øster Terp. 

 
Mikkelsdag. Skt. Michaels dag (29. september) 

Skt. Michael er ikke helgen, men en af de tre bibelske ærkeengle. De to andre er Gabriel og 
Rafael. Skt. Michael nedkæmper djævelen i skikkelse af en drage (Johs. Åbenbaring 12.7). 

Ifølge den middelalderlige overtro skulle Michael på dommens dag veje sjælene på sin vægt, 
hvad også mange kalkmalerier i de danske kirker viser. Vejningen skulle afgøre om det gode eller 
det onde var i overvægt. 

Skt. Michael var højt elsket af vikingerne. De holdt denne dag en særlig takkefest for årets 
udbytte fra togterne. Kirken forbød dog hurtigt dette misbrug af en helgens navn. Efter 
reformationen kunne man ikke lide betegnelsen: Skt. Michaels dag. Det lød for katolsk og ligeledes 
var der også noget lumsk ved ordet Mikkel (ræv). Af samme grund blev dagen omdøbt til Alle 
Engles Dag, som dog aldrig rigtig slog igennem. 
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Mikkelsdag markerede efterårets begyndelse og at høsten nu var forbi. I middelalderen holdt 
man derfor også denne dag høsttakkefest samt høstgilde i landsbyen. Alle der havde været med i 
høstarbejdet blev indbudt til dette gilde, og de fattige fik mikkelskorn. Høstkællingen, der var det 
sidste neg, fik hæderspladsen sammen med den pige, der havde bundet det, og når der blev spillet 
op til dans måtte pigen indlede dansen med neget. Denne skik var sikkert en rest af et hedensk 
frugtbarhedsritual. Mikkelsdag varslede også terminsbetaling og skiftedag for karle og piger. 
 

 
Når høsten var i hus, skulle der festes med spisning og dans. Spillemanden spillede og dansen gik. 
Det sidste neg blev kl1t ud som en dukke. Den måtte pigen, som var blevet sidst færdig med 
opbindingen, først danse med ved festen. Billedet er hentet fra Landbohistoriske Billeder, 
Landbrugets Informationskontor. 

 
Jagt og Fiskeri 

Jagt på ulve var gennem mange århundreder almindeligt, fordi de anrettede stor skade på 
løsgående kreaturer. I 1600-tallet synes antallet af ulve at være stærkt reduceret. Det fortælles dog, 
at store ulveflokke fulgte med de fremmede hære under svenskekrigene 1657-60, da de drog op 
gennem Jylland sydfra. 

Navnlig i strenge vintre kunne ulveplagen være slem, når dyrene af sult dristede sig ind i 
landsbyerne for at skaffe sig føde. I 1677 blev jæger Johan Tanzer udnævnt til ulvejæger for Jylland 
og Slesvig. En jagtforordning af 1681 bestemte, at jægermestre kunne afholde lokale ulvejagter og 
lade bønderne tilsige og når det var nødvendigt skulle der afholdes store fælles klapjagter. 

Regeringen udlovede en dusør på 4 rigsdaler for en voksen ulv og 1 rdl for en unge, hvilket også 
tyder på, at ulvene var en stor plage. En lignende belønning kendes fra nyere tid, hvor visse 
kommuner giver 5 kr. for hver muldvarpehale man afleverer. 

 
Det fortælles, at en mand, der var på vej over Ellum Banke en gang i en galge så ikke færre end 

14 ulve. Det var nemlig skik at hænge de skudte ulve op i en galge, som var det en anden grov 
forbryder. Her fik de lov til at hænge til de rådnede op og knoglerne faldt ned af sig selv. 

Af små sporadiske oplysninger får vi oplysninger om, at der i juli 1732 på Løgumkloster egnen 
blev fanget 10 ulveunger. I 1737 blev der nedlagt 2 gamle ulve og 7 unger. I 1770 hører man om en 
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ung mand fra Havsted med sit hestespand blive overfaldet af ulve øst for byen. Samme år i okt. 
1770 blev der i området mellem Løgumkloster og Højer afholdt en klapjagt, hvori der deltog 500 
klappere, og året efter berettes der om en jagt nordvest for Løgumkloster. Fire ulve blev her skudt, 
men mange undveg. 

Endnu i 1811 hærgede ulve i Sønderjylland, og i 1813 menes den sidste ulv at være blevet skudt 
i Danmark, ved Skive. Stednavne som Ulvemose vest for Bedsted er et minde fra ulvenes tid. Ved 
Draved Skov kunne man endnu så sent som i 1912 se spor af en ulvegrav. 

 
Jagt har dog fortsat fundet sted, men efter ulvenes udryddelse blev jagt nu mere en sport. Det 

drejer sig bl. a. om ræve, harer, rådyr, agerhøns og fasaner. Midt i dec. 1930 kunne man i en notits i 
Jyske Tidende læse, at der havde været afholdt klapjagt flere steder i Øster Terp. Hos Jürgen 
Schmidt på Nerballe havde man fået 24 harer, hos sognefoged Brodersen 10 harer og på Tannenhof 
var der blevet nedlagt i alt 46 harer og 3 rådyr. Fem år senere melder en anden notits, at der hos 
Andreas Haugaard i Bedsted har været afholdt en lignende klapjagt. I alt 12 jægere havde der været 
samlet og skudt 21 harer. 

 
Når der et sted i sognet var arrangeret en klapjagt var det også nødvendigt at have klappere. 

Disse var først og fremmest skoledrenge, der i den anledning fik fri for at kunne deltage. 
Harejagterne startede midt på formiddagen og varede til hen på eftermiddagen. For dette fik en 

klapper 2 kr. i 1950-erne. 
 

 
                                       Artikel i Løgumkloster Avis, onsdag den 19. maj 1993. 

 
Efter en pause hvor de fleste af jægerne skulle hjem at malke, samledes de igen om aftenen til 

spisning. Bagefter holdt fiskalen en tale, hvori hele jagten minutiøst blev gennemgået, og hvor hver 
enkelt jæger blev tildelt større eller mindre bøder for alskens forseelser. Bødepengene tilfaldt 
værtinden. 

En helt anden form for jagt er fiskeriet. Det har til alle tider fundet sted i Arnåen. Ifølge 
kirkeinventariet fra 1861 stod det enhver frit for, at fiske i åen. I vor tid er det forbudt med mindre 
man har erhvervet sig et fisketegn. 
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Som et nyt tilbud for alle lystfiskere indviede gårdmand Mathias Hansen i Arndrup den 30. maj 
1993 en fiskesø, som han har ladet udgrave på en gammel bugtning på Arnåen nær hans gård. Søen 
er ca. 1 tønder land stor og vandet bliver med en forbindelse til åen udskiftet en gang i døgnet. 
Mathias Hansen udsætter regnbueørreder fra egen opdræt, som interesserede så kan forsøge at fiske. 
Prisen er 20 kr. i timen. 
 

 
Arndrup Lystfiskersø, der blev åbnet for offentligheden 30. maj 1993. Søen, der er ca. 1 tdr. 
land stor, er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser. Ved søen er der parkeringsplads 
samt toiletforhold og vask, så man kan rengøre sin fangst. Der er også opstillet bænke og borde 
rundt om søen samt tilberedningsmuligheder, så man evt. kan grille og spise fisken på stedet. 
På billedet ses den store aktivitet, der til tider kan være ved Arndrup fiskesø. I baggrunden i det 
fjerne ses to af gårdene i Mårbæk. Billedet er lånt af gårdmand Mathias Hansen, Arndrupgård. 

 
FN-dag (24. oktober) 

De Forenede Nationer (FN) eller United Nations (UN) er en verdensorganisation af stater, dannet 
med det formål at bevare verdensfreden og styrke det internationale samarbejde. 

Udkastet til FN blev lavet af de allierede under anden verdenskrig. Statutterne blev udformet på 
en konference i San Francisco april-juni 1945 og trådte i kraft 24. okt. samme år. Alle Jordens 
omkring 180 lande er medlemmer af FN, på nær nogle få stykker. 

FN består af ca. 15 underafdelinger. Blandt disse kan nævnes FAO, UNESCO, UNICEF, GATT 
og WHO. F. eks. arbejder WHO med folkesundheden, UNESCO med undervisning og UNICEF 
arbejder med børns vilkår i hele verden. 

 
Kartoffelferie 

Sådan kaldtes tidligere de fridage skolebørn fik i oktober-november, når der var brug for deres 
arbejdskraft med at samle kartofler. Kartoffelferien er i dag erstattet af en fastlagt efterårsferie af en 
uges varighed i midten af oktober. 

 
Allehelgensdag (1. november) 

Selv om året har 365 dage, og hver eneste af disse har navn efter en helgen, er der alligevel ikke 
dage nok til, at alle hellige mænd og kvinder kunne få en dag for sig selv. Da den kristne kirke kun 
var få århundreder gammel begyndte der at blive "helgentrængsel". Derfor indførte pave Bonifacius 
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4. omkring år 610 en speciel Allehelgensdag. Alle hellige mænd og kvinder, der ikke havde fået en 
personlig dag i den officielle kalender skulle fejres denne dag. 

Ved helligdagsreformen i 1770 blev dagen afskaffet som helligdag, og indholdet af dagen blev i 
stedet henlagt til den første søndag i november. (Se også Allesjælesdag den 2. november). 

I katolsk tid blev dagen også kaldt helgenmesse. I folkemunde blev ordet ændret til hellemesse 
eller blot helmes. 

Den 1. november blev også benyttet som skiftedag for tjenestefolkene. De blev tidligere næsten 
altid fæstet for et år ad gangen. Det var også dagen, hvor man på bystævnet besluttede hvem, der i 
den forestående vinter skulle huse bytyren. Ifølge gamle landsbylove skulle også efterårspløjningen 
denne dag være tilendebragt. 

Det er også skik mange steder, at man denne dag gik i skoven og skar en spån af et bøgetræ, for 
at se hvordan vinteren ville blive. Var spånen tør, ville vinteren blive mild. Var den fugtig blev 
vinteren streng. 

 
Allesjælesdag (2. november) 

Dagen blev indstiftet i 1000-tallet, da der var mange, der ikke havde råd til at lade sjælemesser 
læse for en hurtigere befrielse fra skærsilden. Derfor blev det denne dag læst messer for alle sjæle 
uden helgenværdighed. 

I Danmark blev helgendyrkelsen afskaffet med reformationen, men på trods af dette bevarede 
man festligholdelsen af en hel del helgener. Disse samt alle almindelige afdøde højtideligholdes i 
kirkerne landet over første søndag i november. Her ved denne lejlighed oplæser præsten navnene på 
alle dem, der døde i årets løb. Efter gudstjenesten holdes der også visse steder en lille 
mindehøjtidelighed ude på kirkegården. 

 
Fra død til begravelse 

Livets afslutning med død og begravelse er den sidste større begivenhed i et menneskes liv. Før i 
tiden døde langt de fleste i deres eget hjem, hvor den døende til det sidste var omgivet af den 
nærmeste familie. Værelset, hvor den døende lå, blev pyntet pænt og her kom slægt og venner for at 
sige farvel. Også børnene var med, og det betød, at de i en tidlig alder blev gjort fortrolige med 
døden. Man gik døden i møde med mere ro i sindet end nu om stunder. Man mente også, at folk 
døde, når tiden var inde. Det var jo Gud, der var herre over både liv og død. 

Den døende havde i reglen også i forvejen bestemt, hvordan hans egen begravelse skulle foregå. 
Hvilke salmer, der skulle synges! Hvem der skulle bære kisten eller hvad man skulle have at spise 
efter begravelsen osv. 

 
Når den sidste stund nærmede sig blev der sendt bud efter præsten. Han sagde nogle 

fortrøstningsfulde ord til den døende og gav ham derefter den sidste nadver. Når døden var 
indtruffet var der mange ting, der skulle gøres for at følge skik og brug. Tidligere lukkede man visse 
steder vinduet op og i igen og man satte uret i stå. Det første gjorde man for at give sjælen mulighed 
for at slippe ud, og det sidste for at vise, at nu var enderne nået sammen i den afdødes cyklus. Intet 
måtte gå dreje rundt, så længe der var lig i huset. Spejle blev tildækkede med hvide tøjstykker og 
gardinerne blev trukket for i det værelse hvor liget lå. 
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Når det er et voksent menneske der dør, bliver der ringet med klokken i en hel time fra kl. 11-12 
med en pause på 5 min mellem hver ringning. Ved barnedødsfald ringes der kun i en halv time (Se 
også om klokkeringningstraditionerne side 120). 

 

 
Indgangsportalen til kirkegård og kirke. Her igennem porten føres også kisterne, 
hvorfor den også fra gammel tid blev kaldt dødeporten. I baggrunden udenfor 
stendiget ses kapellet, der blev opført omkring 1965. Foto: H. Haugaard 1976. 

 
Der skal også udfærdiges en dødsattest og med præsten skal der laves aftaler omkring 

begravelsen, der helst skal foregå inden otte dage. Et lig måtte heller ikke gerne ligge søndagen 
over. Den døde bliver vasket og får håret redt. Derefter blev den døde tidligere ”lagt på strå” 
(halmstrå) på et bord i stuen. Hænderne foldes pænt på brystet og man fik lagt en salmebog ind 
under hagen for at munden ikke skulle åbne sig. Den døde fik også øjnene lukket. Man lagde en stor 
kobbermønt på øjenlågene, for hvis øjnene åbnede sig ville det betyde, at den døde så sig om efter 
en, der skulle følge med i døden. 
 
Byens snedker eller bedemanden kommer med kisten og der holdes nu kistelægning. Den døde 
iføres ligklæderne. Tidligere havde folk gerne ligklæderne liggende klar til brug i mange år. Nogle 
steder var det en udbredt skik at lave ligklæder af de lagner, der havde ligget i brudesengen. 
Ligkisten stod i stuen uden låg på, så folk, der kom for at kondolere også kunne se den døde. Bag 
kisten stod der gerne et bord med to lysestager, der var omviklet med sort sørgeflor. I de følgende 
dage inden begravelsen var det skik, at man tog afsked med den døde. Man havde samtidig en krans 
eller bårebuket med. På begravelsesdagen var det endnu i 1800-tallet skik at stille bordene op i 
hesteskoform inde i den stue hvor den døde lå. Efter måltidet gik man hen til kisten, lagde hånden 
på den dødes hoved og sagde: Tak for mad. 

Derefter gjorde selskabet sig klar til begravelsen. Folk samledes i stuen for ”at synge liget ud”. 
Forinden blev låget lagt på og sømmet fast. 

 
Det var ikke altid nogen let sag at bære kisten ud af huset. På de fleste gårde benyttede man sig 

gerne af en speciel ligdør, der kun blev benyttet, når der skulle bæres lig ud af huset. Bagefter blev 
døren atter muret til. Man var nu sikker på, at den døde ikke kunne vende tilbage til stedet igen. 
Man mente nemlig, at en afdød altid ville vende tilbage ad den samme vej. Hvor man ikke havde en 
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ligdør kunne et vindue benyttes. Man kunne dog også binde den afdødes storetæer sammen med 
rødt uldgarn, så kunne vedkommende ikke senere ”gå igen”. 
 

 
Hver gang der er dødsfald i sognet kan man i dagspressen finde dødsannoncen 
samt evt. en nekrolog over den afdøde. Den ovenfor viste nekrolog og 
dødsannonce er hentet fra Jyske Vestkysten fredag d. 31. jan. 1992, og viser, 
hvordan de almindeligvis er udformet. 

 
Boede den afdøde i nærheden af kirken foregik ligfølget til fods. Langs med ruten havde folk 

uden for deres hjem strøet sand og blomster. Hvis man ikke efter årstiden havde blomster brugte 
man i stedet gran eller buksbom. (Se også artiklen om begravelsesskikke i Bedsted i 1700-tallet, 
side 57-58). 

Man lagde også nøje mærke til hvem man med ligfølget mødte på vej til kirke. Var det første 
man mødte en kvinde eller en mand? Den næste der døde i huset ville nemlig være af det samme 
køn. Så snart ligfølget kunne ses fra kirken begyndte klokken at ringe. Nu om stunder foregår 
begravelserne oftest fra kapellet ved kirken, eftersom folk i parcelhuse ikke ”har plads” til kisterne. 
Kisten bæres af 6 personer ind i kirken, hvor den anbringes foran alteret under gudstjenesten. Ned 
ad gangen lægges kransene og blomsterbuketterne. Hvis den afdøde har en høj position kan denne 
"udsmykning" næsten række helt ud til graven. Her sænkes den hvidmalede kiste, der før første 
verdenskrig gerne var enten sort eller umalet, ned i det 3 alen (ca. 190 cm) dybe hul, hvorefter 
præsten kaster tre små skovlfulde jord på kisten, idet han siger: Af jord er du kommen, til jord skal 
du blive og af jord skal du igen opstå. 
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Kristendommen har alle dage påbudt den afdøde at blive begravet liggende på ryggen med 
hovedet mod vest. Dette var af hensyn til den døde, der på ”den yderste dag” afventede Herrens 
komme fra øst. 

 
 

 
                   Billede af en helt almindelig begravelse i Bedsted kirke. 

 
 

 
Kirkegård for gamle og afbrugte gravsten. Et gravsted bliver normalt af den afdødes 
familie lejet for en periode af 25 år. Familien kan også vælge mellem selv at passe 
graven eller at få kirketjeneren til at forestå pasningen. Efter lejemålets udløb kan 
gravstedet fra kirkens side blive slettet, hvorefter stenene bliver taget op og anbragt i 
kirkegårdens sydvestlige hjørne. Blandt stenene her er nogle omkring 100 år gamle. Som 
det fremgår af billedet er de også meget forskellige i udformning og i indhold af tekst. 
Foto: H. Haugaard, 1992. 
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I ældre tid var der enkelte familier i sognet, der blev begravet inde i kirken under gulvet. 
Præsterne blev således begravet i skibets østlige ende, mens herredsfogedslægterne i Bedsted og 
Terp blev begravet henholdsvis midt i skibet og lige inden for døren. Der blev efterhånden trængsel 
under kirkegulvet, hvorefter skikken ophørte lidt efter lidt i 1700-tallet. I 1805 blev det ved lov 
forbudt at begrave almindelige borgere inde i kirken. 

I 1842 blev kirkegården i Bedsted udskiftet, således at hvert hus nu fik sin begravelsesplads 
anvist med særegent nummer. Samtidig blev der ved denne lejlighed udlagt et område til de fattiges 
begravelse. Det sted hvor man blev begravet afhang af, hvor man boede i sognet. Boede man fx i 
sognets vestlige del, blev man også begravet i kirkegårdens vestlige del. Kirkegården var på denne 
måde et miniaturebillede af hele sognet. Man kan endnu blandt de ældre gravsteder ane denne 
gamle skik. 

 
For omkring 100 år siden lignede kirkegården også mest en græsmark, hvor der på de enkelte 

grave blot var anbragt et trækors. Men efterhånden blev disse med den forbedrede levestandard 
udskiftet med stenkors eller gravsten, som vi kender det i dag. Degnen havde dengang også ret til at 
indhøste græsset på kirkegården, men ophørte, da også gravene ændrede udseende. De kom nu til at 
ligne små parceller, der ofte blev indhegnet med jerngitter eller med en lille lav hæk. Gravstenene 
blev forsynede med marmorplader med påmalede navne og oplysninger om afdødes fødsel- og 
dødstidspunkt og ind i mellem også med bibelcitater. Stenen var også i de fleste tilfælde prydet med 
et kors ovenpå eller der kunne være anbragt en due. 

 
Om dagen var kirkegården et roligt sted, men om natten blev den ofte i folks fantasi forvandlet 

til et skummelt og uhyggeligt sted. Man var da tit bange for at gå hen over kirkegården, når det var 
mørkt. Overtroen kunne nemlig berette om døde mennesker, der stod op af deres grave og vandrede 
rundt som spøgelser eller gengangere. Man mente også, at man ville vende tilbage, hvis man ikke 
havde fået alt gjort færdig, mens man levede. Døde en gravid kvinde skulle hun helst have saks, nål 
og tråd og tøj med i kisten, ellers ville hun ikke få ro i graven. Det blev også betragtet som en 
pinsel, når et menneske gik igen, både for de efterladte og for den døde. Derfor skulle man i levende 
live tilstræbe at leve som et godt og ærligt menneske, så ville man få fred i sin grav. 

Efter begravelsen bliver alle de tilstedeværende gerne inviteret på kaffe i missionshuset, hvor 
man minder den afdøde. De allernærmeste samles senere i hjemmet til spisning under mere private 
former. Begravelsesgildet eller gravøl, som det tidligere blev kaldt, kunne gå ret lystigt til. Der blev 
både spist og drukket meget. En jordefærd skulle i det hele taget helst ende i lystighed til ære for 
den afdøde, da man havde den tro, at gråd og klage hindrede den afdøde i at få fred i sin grav. Den 
efterladte enke eller enkemand skulle i den følgende tid vise sin sorg ved at være klædt i sort. 

I forbindelse med dødsfald flages der på halv stang. På begravelsesdagen flages der igen på halv 
stang, men derefter på hel stang. 

 
Mortensdag. Skt. Martins dag (11. november) 

Martin (c320-397) blev født i Ungarn og i år 370 blev han biskop i Tours i Frankrig. Ligesom 
ved mange andre højtider fejres Martin aftenen før, Mortensaften, med, at man i mange hjem spiser 
andesteg. Skikken med and er ret ny, for tidligere skulle det være gås og det havde de fleste ikke råd 
til at spise på gårdene. 
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Der fortælles flere legender om Martin. Han kunne ikke 1i at se fattige lide. En gang så han en 
tigger ligge og var nær ved at fryse ihjel. Martin tog da sin smukke røde kappe af, huggede den over 
med sit sværd og gav tiggeren den ene halvdel. Næste nat så han i drømme Kristus klædt i den 
halve kappe. Herved blev Martin omvendt. 

Legenden knytter også gåsen til Martin på følgende måde: Den fromme præst havde gemt sig i 
en gåsesti, da indbyggerne i Tours ville gøre ham til biskop. Martin havde ikke lyst til udnævnelsen 
og gemte sig derfor. Men gæssene røbede ham med deres gnækken, så borgerne alligevel fandt ham 
og udråbte ham. Det fortælles også, at det var Martin selv, der efter udnævnelsen hvert år påbød 
folk at spise gåsesteg som hævn, over at gæssene havde røbet ham. 

Efter hans død valfartede man fra hele Europa til Martins grav, og relikvier af ham blev sp3:edt 
vidt omkring. Hans halve kappe, mente man at besidde i Aachen, og det latinske ord for kappe gav 
navn til det rum, der i andre sammenhænge rummede afdøde. Dette rum blev derfor kaldt kapel. 

Helt frem til 1770 blev dagen fejret som officiel fest- og helligdag. Dagen har intet med Morten 
Luther at gøre. Kun at han blev født på Skt. Martinsdag, og derfor fik navnet Martin eller Morten. 

 
Advent 

Med advent begynder kirkeåret fjerde søndag før jul og dagen varierer fra 27. nov. til 3. dec. 
Ordet advent kommer fra latin og betyder "komme", og det er naturligvis Jesus man venter på skal 
komme. Adventstiden er derfor en forberedelsestid for Jesus nedkomst eller julen. Oprindelig var 
adventstiden en fastetid, men da folk havde travlt med alskens juleforberedelser havde man ikke 
også kræfter til at faste. 

For at holde styr på nedtællingen til jul har man langt tilbage i tiden kendt til brugen af 
adventslys, men fra Tyskland kom i dette århundredes begyndelse skikken med adventskranse med 
fire lys i. Fra første søndag i advent tændes 1 lys. Anden søndag 2. lys osv. De violette bånd, der er 
adventstidens farve, blev herhjemme udskiftet med røde eller hvide bånd. 
 

I et vist antal dage før jul kunne børnene også få noget ud af at sætte pusserne i vinduet. 
Oprindeligt var det dog kun forbeholdt de artige børn at få besøg af julemanden. De uartige børn 
kunne endda risikere at få en tørv lagt i pusserne. Det var også nemmere for julemanden at komme 
ind, hvis man i forvejen havde taget vindueshasperne af. 

 
For at følge med i, hvor mange dage der var til jul, opfandt man i Tyskland julekalenderen. De 

blev også meget populære i Danmark fra 1932-33. De var lavet i smukke farver, og hver dag skulle 
der åbnes en låge. I dag er det også meget brugt med rumlige kalendere, hvor der inde bag ved 
lågen gemmer sig et stykke chokolade. 

Siden 1962 har dansk fjernsyn også sendt julekalender og fra 1977 udsendte TV en speciel 
Børnenes Julekalender, hvis overskud går til trængende børn i den tredje verden. Ulandskalenderen 
er en ide vi har fået fra Sverige. 

Vejrregler:  
• Adventsne skal påsken se 
• Rimfrost i advent varsler rigelig boghvedehøst 
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Kirkeåret begynder med første søndag i advent, dvs. fjerde søndag før jul og indeholder 
et års helligdage. Kirkeåret er bygget op omkring højtiderne jul, påske og pinse og slutter 
med trinitatis tiden. - På diagrammet er indtegnet kirkeårets forskellige perioder, 
startende med advent. Hver søn- og helligdag året igennem er der gudstjeneste i kirken, 
der i reglen begynder klokken 10. Gudstjenesten indledes med tre klokkeringninger. 
Første gang kl. 9, anden gang kl. 9.30 og tredje gang kl. 10. 

 
Skt. Lucia (13. december)  

Hun blev født i Syrakus på Sicilien. Ifølge legenden rejste Lucia en gang med sin syge mor til 
Catania for at besøge skt. Agathes grav. Moderen blev helbredt og da Lucia som tak ville skænke al 
sin ejendom bort til de fattige blev hendes tilkommende mand så rasende, at han overgav hende til 
romerne. Hun stod dog så fast, at end ikke 10 vilde okser kunne rokke hende af stedet, men led 
senere alligevel martyrdøden ved sværd i året 304. 

Ligheden mellem hendes navn og det latinske ord for lys (lux) bevirkede, at hun som lysets 
helgeninde blev anråbt mod øjensygdomme. Lucia-dyrkelsen bredtes efterhånden fra Italien til 
Sverige, hvorfra den først i midten af vort århundrede kom til Danmark i form af Luciaoptog. Alle 
pigerne er hvidklædte og forrest går Luciabruden med en lyskrans på hovedet. Om lyskransen 
fortæller legenden: Før Lucia blev arresteret bragte hun mad ned til sine kristne trosfæller i 
katekumberne, og for at have hænderne fri satte hun lys i sit hår. 

Skikken med Luciaoptog er i de seneste årtier blevet en fast tradition på mange skoler og 
institutioner. 

 
Jul (24. december) 

Ordet jul betyder festtid og ses brugt første gang i et kvad i den tidligste vikingetid. Af dette og 
senere kilder fremgår det, at julen oprindelig var en solhvervsfest, hvor vikingerne holdt julebl6t. 
De fejrede lysets tilbagekomst ved at ofre til guderne og med at drikke til disses ære med 
drikkegilder. 

Solhvervsfesten lå oprindeligt placeret midt i januar, hvor man mærkede, at det nu blev lysere. 
Kirkens ledere fandt efterhånden ud af, at det var nemmere at få kristendommen udbredt, hvis de 
viste tolerance over for de skikke og traditioner som nordboerne havde dyrket i århundreder. Derfor 
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lod kirkens mænd den kristne Jesu Fødselsfest falde sammen med solhvervsfesten og påbød den 
fejret den 25. december. Men som ved de fleste andre højtider var det skik, at festen begyndte 
aftenen før. 

I lange tider fejredes der nu julefest med reminiscenser fra både hedensk og kristen jul. Det 
lykkedes dog aldrig kirken at udslette det gamle ord ”jul” frem for kristmesse. I 1536 kom 
reformationen og i dens kølvand fulgte senere pietismen i 1700-tallet. Først da blev den gamle og 
stærkt prægede hedenske jul delvis knægtet. 

 
Intet måtte gå rundt i julen. Ifølge en kirkeforordning fra 1100tallet, der påbød absolut fred og ro 

i juledagene, måtte der så ikke vaskes, spindes, strikkes, bages og slagtes. Derfor var der, dengang 
som i dag, stor travlhed i ugerne op til jul med at klargøre alt. Dertil brugtes adventstiden og gerne 
november måned med. Der var mange ting, der skulle gøres i gamle dage: Der skulle slagtes, støbes 
lys, bages og især småkager såsom gode råd, pebernødder, jødekager, klejner og æbleskiver i store 
mængder. Fx blev pebernødderne (mussenødder) tidligere bagt af rugmel tilsat honning og stærke 
krydderier. Da man ikke kendte til hjortetaksalt var nødderne meget hårde og skulle være en 
erstatning for de naturlige hasselnødder. 

Ude i stalden skulle roekammeret være fyldt op, og af korn skulle der være tærsket så meget, at 
der kun var det allernødvendigste at gøre i juledagene. Høstkællingen, det var det sidste neg fra om 
sommeren, blev taget frem og sat ud i et træ. Det var bondens gave til fuglene. 

Nisserne skulle have deres julegrød, og i det hele taget gjaldt det om at stå sig godt med disse 
nisser Behandlede man dem godt, hjalp de til gengæld bonden og hans familie det næste års tid.  

Nissen var oprindelig en nordisk gårdbo eller husånd, der ikke kun specielt havde tilknytning til 
julen, men i midten af 1800- tallet blev nisserne gjort populære takket være de danske 
guldaldermalere, der på den tid arbejdede i Italien og gennem deres billeder drømte om dagligdagen 
hjemme i Danmark. Nissen hed på sønderjysk Nis. Han gik klædt i gråt tøj og med en rød tophue på 
hovedet. 

 
 

 
Nissen fodrer en hest. Det er bl.a. takket være en tegning som denne af 
Johan Thomas Lundbye, at vores forestilling om nissens udseende er blevet 
skabt. Denne meget kendte tegning af Lundbye er fra omkring 1842. 

 
Julen begyndte med aftensmåltidet den 24. Om eftermiddagen er det i dag meget almindeligt at 

folk går i kirke, alt imens maden steges færdig i ovnen. Tidligere var det mest almindeligt at gå i 
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kirke 1. juledag og bagefter fornøjede og hyggede man sig stilfærdigt hjemme. Anden juledag 
brugtes til at gå på besøg. Tredje juledag begyndte julestuerne, der var en slags ungdomsgilder med 
lege og dans, og som ofte vakte de ældres harme for deres løssluppenhed. En overgang blev 
julestuerne ligefrem forbudt. Da 3. juledag i 1770 blev slettet som helligdag ophørte også skikken 
med julestuerne. 
  

Juleaftensmåltidet bestod oprindelig af grønlangkål og flæsk. I dag er det især fugl (and!), der er 
den foretrukne ret med ris á la mande som dessert. Selv om desserten lyder fransk er den dog en ren 
dansk opfindelse, og der er gerne en hel mandel puttet i. Den der får mandlen får mandelgaven. 
 

 
Biskop Nicolaus fra Myrra endte som julemand. Nicolaus var klædt i en hvid kappe og var i 
reglen temmelig bister at se på. I hånden havde han sin bispestav og på hovedet sin bispehue. 
Mange århundreder senere udviklede Nicolaus sig til en tyk og rar julemand klædt i rødt og 
med sorte støvler. Oprindelig delte Nicolaus gaver ud 6. december til alle børn som 
kompensation for de børn kong Herodes havde ladet dræbe i den første tid efter Jesu fødsel. 

 
Efter spisningen danses der om juletræet, der er et grantræ sat på en fod og som stilles midt i 

stuen og pyntes med mange forskellige ting og symboler, såsom engle, hjerter og kræmmerhuse, 
flag, glaskugler, lys m. m. Et juletræ i Danmark er første gang omtalt i 1808, som en ny skik, der 
kom fra Tyskland. I toppen er der sat en stjerne som symbol på Betlehemsstjernen. Under træet 
ligger gaverne, men før de åbnes skal der dog først danses om træet til nogle af de kendteste danske 
julesalmer. 

 
Julegaver blev først almindelige i sidste halvdel af 1800-tallet og var langt op i vort århundrede 

stadig af beskeden omfang. Tidligere var det meget brugt at give fødevarer som gaver, fx til de 
gamle, syge, fattige samt tjenestefolkene. Julegaver til børnene menes at være en erstatning, en 
slags godtgørelse for hvad kong Herodes gjorde, at befale alle drengebørn under to år dræbt. (Se 
også om julemanden under 6. dec. side 729). 

Det er julemanden, der kommer med gaverne. For 100 år siden kaldtes han i Sønderjylland for 
”æ kingen”, et ord, der er en forvanskning af det tyske Jesu Kindchen. Denne kingen var en meget 
streng person og gav i princippet kun gaver til de søde og artige børn. Han var sandsynligvis under 
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påvirkning af den strenge Strudel-Peter og forsvandt efterhånden som den amerikanske julemand 
vandt frem. 
 

Julebukken var tidligere et fast indslag ved juletid. Han var en udklædt person med bukkehorn, 
der kom busende ind i folks stuer, truede folk og krævede flæsk, pølser, ost og kage. Man mener at 
julebukken er et levn fra hedensk tid og var et frugtbarhedssymbol. I vor tid er julebukken reduceret 
til blot at være julepynt og fremstillet af halm. 
 

 
Endnu står grantræet på sin rod ude i naturen, men tiden stunder til, hvor det 
fældes, sættes ind i stuen i en juletræsfod og pyntes. Øverst anbringes en stjerne. 
Blandt de øvrige ting kan nævnes: Engle, hjerter, flag, kræmmerhuse, glaskugler, 
lys, fugle, klokker, trommer, englehår og glimmersølv. 
 

 
Med 1. juledag indledes juletylvten, der var en betegnelse for de 12 dage indtil 

helligtrekongersdag, en tid man brugte til at tage varsler af i gamle dage. Sådan som vejret var hver 
af de 12 dage, således ville vejret arte sig i hver af årets 12 måneder. For at kende og huske vejret 
tegnede bonden med kridt 12 store cirkler på en af stuens loftsbjælker og gjorde heri sine notater 
efterhånden som dagene skred frem. Senere kunne han derfor med god ret mene (efter alle 
julemærker at dømme), hvordan vejret ville blive Hvis der fx faldt sne eller regn 1 juledag, betød 
det, at det fortrinsvis ville regne eller sne i januar. Var der klar himmel 2. juledag ville februar 
således blive en måned med tørt og mildt vejr osv. 

 

Julen er også den tid, hvor der skrives julekort til familie og venner. Antallet af kort kunne førhen 
ofte være stort, men er nu i aftagende. De første julekort kom til Danmark fra Tyskland i l870-erne, 
og motiverne var gerne sneklædte landskaber med nisser som de mest populære. 

  
Julekortet ønsker modtageren en glædelig jul og et godt nytår. I forbindelse med julekortene 

fandt postmester Einer Holbøl i 1904 som den første i verden på ideen med julefrimærker. 
Overskuddet går til julemærkehjemmene, et sted, hvor børn kan få den hjælp, som de trænger til. 
 



 256 

Kilde: 
• R. W. Bauer: ”Calender for årene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel”. Dansk Historisk Fællesforening. 

1977. Genoptryk af udgaven fra 1868. 
• Ruth Gunnarsen: ”Vore Gamle Kalenderdage. Tro, overtro og varsler”. Lademann Forlag. Genoptrykket i 

1993. 
• Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk. Bind 1-2. Redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen. 1991. 

Værket indeholder kortfattede artikler om kultur og hverdag med litteraturhenvisninger. 
• Mogens Eilertsen: ”Alle tiders bog”. Politikens Forlag. 1985. 
• August F. Schmidt: ”Mærkedage og Vejrregler. En folkloristisk undersøgelse”. Eget Forlag. Brabrand. 

1963. 
• August F. Schmidt: ”Leksikon over landsbyens guder. Festskikke og fester på landet”. Rosenkilde og 

Bagger. 1950. 
• Jens Jørgen Nygaard: ”Fra vugge til grav - Livets højtider”. Forum. 1985. 
• Indsamling af folkeminder og skikke. Artikel i ”Nordslesvigs åndelige genforening med Danmark”. 

Redigeret af Claus Eskildsen m.fl. 1936. Side 211-24. 
• Else Marie Kofod: ”Skik og brug”. Håndbog om traditioner og skikke i dagens Danmark. Politikens 

Forlag. 1993. 
• Iørn Piø: ”Overtro året rundt”. Danmarks Historielærerforening. 1983. 
• Dagligliv i Danmark i 17., 18., 19. og 20. århundrede. Et værk i 4 bind, redigeret af Axel Steensberg. Nyt 

Nordisk Forlag, Arnold Busck. København 1963-1971. 
• Ole Højrup: ”Landbokvinden”. Gads Forlag. 1966. 
• Hrolf Thorulf: ”Når egen springer ud”. Naturens egne varsler. Om vind og vejr. Forlaget HiiN. 1984. 
• ”Rejsegilde i Danmark” - Arbejdsfest og håndværkerskik. Peter Michelsen, Nationalmuseet. 1983. 
• Jens Lampe: ”Da ulvene var en landeplage”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1966. Side 203-06. 
• Niels-Knud Liebgott: ”Hellige mænd og kvinder”. Wormianum. 1982. 
• Iørn Piø: ”Julens hvem hvad hvor”. Håndbog om julens traditioner. Politikens Forlag. 1977. 
• Oplysning:  
• Johan Frederik Struensee (1737-1772) var læge i Altona, da Christian 7 i 1768 gjorde ham til sin livlæge. 

I 1770 gjorde Struensee sig næsten enevældig i Danmark ved at udnytte den sindssyge konge, og i 2 år 
gennemførte han i stribevis af i øvrigt gode reformer: Trykkefrihed, afskaffelse af tortur, forenkling af 
statsstyret og en kalenderreform. Han afskaffede således 11 ud af i alt 22 helligdage. Begrundelsen var at 
dagene i stedet skulle anvendes til arbejde og nyttig gerning. Struenses kærlighedsforhold til dronningen, 
Caroline Mathilde, førte til hans fald. I 1772 blev han henrettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


