
Side. 1 

Fester og 
højtider 

Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om 

deres  

Tip tip oldefar. 

 



Side. 2 

Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om deres  

Tip tip oldefar. 

Mads Peter Hansen er født 
d. 20 Marts 1827. Han blev 
født der hjemme ved sine 
forældre der var husfolk. 
De boede i et lille område 
der blev kaldt Stensborg 
ved landsbyen Ugilt i Vendsyssel.  Det kom til at be-
tyde noget for ham senere i livet. Da han blev ind-
kaldt til at deltage i krigen fik han kaldenavnet Stens-
borg. Han blev ikke kun kaldt det, nej det navn Stens-
borg blev han indskrevet under i alle militærets arki-
ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mads døde d. 7 Februar 
1894 næsten 67 år gammel, han døde i et hus der hed 
Horsholt hus i Fjelsted, en lille by i Sindal sogn i 
Vendsyssel. 
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Mads blev gift da han 
var 26 år gammel det 
var den 8 Juli 1853. 
Han var dengang tje-
nestekarl på en meget 
stor gård der heder 
Rønousholm. Pigen 
han giftede sig med 
var 22 år gammel og 
boede hjemme ved 
sine forældre i Bjerg-
by Nørhede. 
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Fester og højtider 

Hvordan var det når der skulle festes eller der var 
højtider. Det var jo nok på en lidt anden måde end 
i vore dage. 
Jeg vil prøve at skildre begivenhederne som jeg er 
overbevist om at Mads har oplevet situationerne 
der sidst i 1840erne. Vi vil se på de nok to årlige 
største festligheder nemlig henholdsvis når der 
var markede og en højtid nemlig jule aften. 

 

I den periode hvor Mads levede brugte man betegnel-
sen Gilder og ikke fester. Fester var noget der knyttede 
sig til livets højtider, som dåb, vielse og lignende. Hvor-
imod gilder var et sluttet selskab der ved sammenskud 
eller bidrag af folk indenfor en sluttet kreds, søgte fæl-
les fordel eller fornøjelse. Hovedparten af de gilder, der 
fandtes i det gamle bondesamfund, er hovedparten ar-
bejdsgilder, det vil sige at man efter vel overstået arbej-

de festede i fælling. Hovedtraktementet ved gilderne 
var øl. 

Uanset hvor hårdt man havde slidt dagen igennem, 
havde man altid kraft og lyst til at more sig. Det kun-
ne være ved afslutningen af et stykke arbejde, eller 
ved vendepunkter i årets gang hvor man fejrede et 
gilde. Enkelte af disse karakteristiske gilder er stadig 



Side. 5 

bevaret, f.eks. høstgildet. Et af dem Mads nok ofte har 
været med til er slagtegilderne. Det var jo almindeligt at 
man hjemmeslagtede. Da ingen havde køleskab eller 
fryser, måtte man konservere slagtemaden på anden må-
de, ved saltning og rygning. Og en hel del slagtemad 
måtte man spise fersk eller i let saltet tilstand. Det var 
tiden for slagtegilderne. Det meste af november månede 
gik med disse gilder, hvor de mødtes til spisning. Bagef-
ter var der kortspil for mændene, medens konerne snak-
kede og arbejdede på julegaver i form af strikning og 
syning. 

Juleaften 
Utallige forskere har beskæftiget sig med julens historie 
og indhold uden at være nået til enighed, og det skyl-
des, at festens indhold er sammensat af mange brogede 
bestandele fra hedensk tid, fra tidlig kristen tid og fra 
langt senere tid. Julen er en af de få årsfester (gilder), 
der formår at forny sig og holde sig levende. Vi behø-
ver blot at tænke på juletræet, det kendte man ikke på 
den tid hvor Mads levede. 

. 

Juleaften blev som i dag holdt lillejuleaften den 24 de-
cember. Ganske vist startede begivenheden lillejule af-
ten, der lige over middag. I køkkenet blev der bagt og 
braset, så der ikke kunne blive tid til middagsmad. Man 
skulle ikke bevæge sig ud i køkkenet, for der var der 
rygende travlhed. 
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Et stort saltmads fad med sigtebrød og øl blev sat på 
bordet i stedet for middagsmaden, der midt på dagen. 
Det var en meget gammel skik i Vendsyssel. 

 

 

Over middag holdt det egentlige arbejde op på gården. 
Hvad der nu blev bestilt, gik alene ud på at bringe alt i 
orden og i så pyntelig en stand som muligt. I staldene 
blev der fejet og strøget sand, det blev der også langs 
husene. Staldkarlen havde travlt med at pudse og strigle 
hestene. Selv studerøgteren var i gang med en gammel 
rusten saks, som han små klippede hist og her med på 
en og anden af studene. For at give den et mere glat og 
renligt udseende. Karlene kunne endda hjælpe drengen 
med at feje gårdspladsen. Alt skulle være færdig til ti-

Julebagning var et betydningsfuldt arbejde. For at kunne 
se at fylde ovnen satte man et lys i det første brød. 
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den. Hele gården skulle have et vist festlig udseende. 

 

Hen på eftermiddagen sås Mads sammen med de øvri-
ge karle stå på rad ved det lange trug ved vandposten i 
færd med at vaske og skrubbe sig. Hvorefter de med 
ansigtet glødende af det kolde vand løb de alt hvad de 
kunne ind for at tørre sig. Pigerne var nu travlt beskæf-

Lysestøbningen var en vigtig ting at få til side. I større hushold-
ninger, hvor der skulle bruges mange lys, havde man et lysebord 
til hjælp ved arbejdet. 
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tiget mellem rullestuen hvor deres kiste stod og bryg-
gerset hvor de pyntede sig. 

 

Når kirkeklokken der borte i landsbyen begyndte at 
ringe julen ind, var hele gårdens befolkning klædt i de 
fineste puds, og karlene kom ud fra stalden med deres 
stadspiber i hånden.  

 

Til daglig stod der en stor træ mælkebøtte med brod og 
to lerskåle med salt, søbemad blev sat frem i store ler-
skåle, gaffel mad blev sat frem på lange spækbrætter. I 
skufferne under bordet havde hver sin horn ske, gaffel 
kendtes ikke og kniv havde hver mand i sin lomme.  

 

I folkestuen satte enhver sig på sin bestemte plads, der 
var en hel fast rangorden som man sad efter, og den var 
der ingen der turde prøve at ændre på. 

 

Jule aften gik det fæstetigere til. Der var bredt dug på 
bordet, hvor der brændte to tælle lys i blanke messing 
stager. Hver mand havde sin tin tallerken og trækande 
fyldt med øl. Der var også sat en brændevins flaske på 
bordet. I aften var der øl og brændevin ad libitum. En 
sådan juleaften spiste Mads suppe, klipfisk, kødmad og 
pandekager eller æbleskiver. 
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Det tog lang tid at sætte alt det til livs, men når det var 
gjort, sagde de alle husbonden mange tak for mad, og 
de gav så alle sammen ham hånden. Dengang brugtes 
det gamle ord husbond som tiltaleform. Det faldt aldrig 
nogen Vendelbo ind at bruge det tyske ord Herre, det 
vilde de ikke. 

 

Så faldt der lidt ro over selskabet husbond og karlene 
tændte op i deres piber. Nu begyndte nok den bedste 
del af festen efter Mads og de unges mening. Nu blev 
der tændt op i piberne og kortene kom frem. Kortspil-
let gik efterhånden over i passiar. Pigerne blev så plaget 
for at synge en vise, nægtede i starten men blev overbe-
vist ret hurtig. Så gik det ellers med den ene vise efter 
den anden, de fleste handlede om ulykkelig kærlighed. 
Klokken blev efterhånden hen ad ti så det faldt ingen 
ind at blive længere oppe, så man sagde god nat til hin-
anden. Karlene snakkede dog lidt endnu om hvordan 
de skulle narre pigerne. St. Steffens morgen; anden jule-
dags morgen  forsøgte karlene nemlig altid at være først 
oppe så de kunne spille pigerne et eller andet pus, så 
som at strø aske på køkkengulvet eller lignende, me-
dens pigerne gjorde alt for at være på deres post. Heref-
ter faldt alle i en dyb søvn oven på en god festlig juleaf-
ten. 
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Hundslund marked var markedet for den sydli-
ge del af Vendsyssel, det vi i dag kalder for 
Hjallerup marked. Man tog til marked, ikke 
blot for at gøre indkøb, men det var tillige et 
samlingssted for landbofolk fra en vid omkreds. 
En folkefest hvor man nødig undlod at møde 
op. Det var et af årets lyspunkter virkelig en 
folkefest, der holes i juni måned.  

 

Inden den vigtige dag oprandt skulle 
madmoder have opgjort hvad der 
manglede af jydepotter mælke fade 
og andre skrøbelige ting for at se 
hvor store indkøb der skulle gøres. 
Husbonden så til hvordan det så ud 
med river, klaptræ, høledrag og andre 
trævare. Mads, karlene og pigerne regnede på hvor 
meget det kunne gå and at de optog af deres løn, og 
regnede ud på om der kunne blive råd til et par støv-
ler, sko eller et par træsko. Et par messing træsko-
kramper måtte pigerne i det mindste have, medens 
Mads og de andre karle nærede håb om at gøre gode 
forretninger ved at prange om piber.  

Alle talte om, hvad de skulle købe på markedet.  

 

Hundslund marked. 
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Efterhånden som dagen nærmede sig, blev der ivrigt  
gjort meteorologiske iagttagelser. Det gjaldt om at få 
godt vejr den dag, ellers var hele fornøjelsen spole-
ret. Så længe Mads kunne huske havde der altid væ-
ret godt vejr på markedsdagene. 

 

Endelig kom dagen, markedet varede i to dage. Før-
ste dag var for honoratiores, anden dag var for tje-
nestefolkene. Det var også et godt vejr de dage nu i 
år 1848. Mads var tidlig på færde, han og de øvrige 
fra gården havde jo en køretur på et par af 20 kilo-
meter med hestevogn. 

 

 

 

 

 

 

De var ikke alene på vejen, fra alle sidevejene de 
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passerede kom der vogne kørende og folk kom gå-
ende langs grøftekanter ad stier over heden og op 
over bakkerne. Havde man så langt at køre som 
Mads havde, så blev der gjort holdt midtvejs. Her fik 
hestene et par skiver brød og Mads fik dagens første 
madpakke. 

 

Efterhånden som de nærmede sig markedspladsen 
blev vognrækken tættere. På begge sider af vejen 
langs begge grøftekanter travede fodgænger af sted, 
de fleste barfodet bærende på fodtøj og strømper. 
Det gik lettest og mest vandt på den måde, og så 
sparede det jo også på fodtøjet. 
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Mange kom slæbende med ting der skulle sælges eller 
indgå i en handel på markedet. En mand og en kone 
kom slæbende på en stor rulle lærred som de havde 
vævet og nu skulle sælge. En kom med et stort bundt 
river, en anden med en sæk træskeer og sådan blev 
det bare ved. 

 

Efterhånden som man var ved markedspladsen 
bredte der sig en underlig lugt nærmest af stegt fisk. 
De første boder var da også skagboerne med deres 
fisk. Derefter kom åle bønderne fra Thy på Mors, 
de lignede nærmest rødmalet ligkister på fire hjul. 
Lige efter dem holdt vognene med jydepotter, som 
stod i alle størrelser inden i hinanden med lyng 
imellem. Bønderne der solgte jydepotterne kom fra 
Varde egnen så de var kørt langt, de fleste derfra 
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havde et par stude til at trække deres vogne så det 
havde været en seje køretur. Ved siden af var potte-
magerne fra Uttrup, som dengang udelukkende var 
beboet af pottemagere. Her kunne man købe alle 
slags potter, mælkekander krukker og tallerkner.  

Derefter kom turen til trævarerne, alt sammen hus-
flidsprodukter. Skovle med sært formede greb af 
træ, rivehoveder, riveskafter, plejlskafter, hølledrag 
og spader i de mest forskellige former efter deres 
forskellige brug. Spade bladet var af et stykke krumt 
eller fladt træ. 

 

Når de nødvendige indkøb var gjort her, var den 
alvorlige del af festen forbi, men man var samtidig 
blevet sulten, så der måtte tænkes 
på at få noget at leve af. Lidt læn-
gere fremme var der masse af be-
værtningstelte. Det var folk fra 
Sundby, der levede de jo næsten 
alle af beværtning. Uden på lær-
redsteltene stod malet ‘Anton fra 
Nr. Sundby‘ osv. Her i de telte var 
man næsten altid sikker på at mø-
de nogle bekendte mennesker, for 
alle landbofolk skulle jo være med 
på marked. Her sad karlene ved de 
udækkede borde med deres mad 
som de fleste havde med hjemme 
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fra, de købte så dertil kaffe og puns under livlige tusk-
handler om deres piber og hvad de ellers havde med sig. 
Pigerne med deres klædelige jyske hovedtøjer stod i klyn-
ger inde og udenfor teltene og lod  om de blev meget 
overraskede når karlene bød dem på en kop kaffe. 

 

Mads er endnu ikke nået hen til de egentlige markeds bo-
der, før han kommer forbi glarmesterens vogn og vogne-
ne med vindues og dør beslag. Men så kommer han da 
også endelig frem til de lange rækker af telte med skoma-
geren og  bageren her er også Christiansfeld konen med 
sine peber og honningkager. Her hos hende er mange 
pigers hjerte vundet ved at give hende et af de fine røde 
hjerter pyntet med pigens navn i hvid glasur. 

 

Ud over boderne er der også den blinde spillemand der 
sidder og filer på sin violin, og den gamle spåkonen fra 
Vrå. Så er Mads nået helt hen til gøglerpladsen hvor der 
er cirkustelt, og en krausel er der også som skal prøves. 

 

Nu skal de snart til at tænkes på opbrud og turen i heste-
vognen hjemad kan så småt begynde. 

 

Jeg håber man hermed kan forstå at en sådan årlig tur til 
markede har været en epoke i Mads ungdoms liv. 
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John Rasmussen 
Klintebjerg 24 
7000 Fredericia 
d. 9 juli 2002 


