Sommer i By.
Sommerridningen i Kalø 1872.
Af Laurits Suhr.

Mørket og Kulden er Menneskenes aabenbare Fjender.
Den argeste af de to er Mørket, saa vist som vi først af alt
er Lysets Børn, og ser vi tilbage gennem Tiderne, da er det
Lysets Sejr over Mørket, der har udløst den højeste Jubel i
Menneskesindet. Af de stemningsfyldte Stunder, der hæver
sig over Aarets Række af jævne Hverdage, har den fra vore
Oldtidsfædre nedarvede Lysfest haft den stærkeste Livskraft.
I Forening med Kristendommens jublende Fanfare over
Lysets Sejr over selve Dødens Mørke, er den bleven den
største af alle vore Fester, — den nordiske Jul, der løfter den
mørketrætte Menneskehed over i Forhåbningernes og Forventningernes Nytaarsmorgen.
Det er, som om Skaberens evige Foraars-Under allerede
skete ved Solhverv. Siden da har Sindet været paa Vej mod
Sommerens fulde Glæder. Livsudfoldelsens store Øjeblik faar
os til at juble om Kap med Lærkesang og Stærefløjt. Men det
har ikke formaaet at skabe en altomfattende Stemning, saadan
som Solhverv har kunnet det. Kristendommens to store Foraarsfester med deres mægtige religiøse Indhold har heller
aldrig faaet Julens Fylde.
— Trods alt maa det alligevel forekomme os mærkeligt,
at Vaaren og den tilstundende Frugtbarhed, hvoraf hele
vort Folks Vel er afhængigt, ikke har formaaet at gaa saa
dybt i Sindet, at den har kunnet udløse en Stemning stærk
nok til at bære en varig Fest ihos os.
Helt nede i den dunkle Oldtid skimter vi en saadan Vaarfest
— en religiøs Fest. Senere formede den sig som Vikingernes Afskedsfest, inden de drog ud paa Tog. Frem gennem
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Middelalderen har den efterhaanden mistet sit religiøse Indhold. Den er bleven til en i høj Grad verdslig Fest, smittet af
Fastelavns kaade Lystighed og med et Slæng af alskens
Udskejelser hængende paa sig, saa den til sidst er kvalt
deraf.
En af de Former for Vaarfest, der har holdt sig længst, er
Sommerridningen. »'Ride Sommer i By« betød oprindelig at
hente »Sommeren« (et nysudsprunget Træ) ude i Naturen
(Skoven) og bringe det til Byen for at plante det der og
danse og feste om det.
Hver Mand mødte til Hest og i »fuldt Gevær«, og i Spidsen
for Optoget red Miajgreven og Majgrevinden.
Denne Tanke — halvt religiøst, halvt overtroisk præget — :
at hidføre Grøde og Givtighed fra den store Naturs Overflødighedshorn til den dyrkede Mark er smuk og har et godt
Indhold. Men den blev ikke ved med at være Festens
Tyngdepunkt. Den svandt mange Steder helt bort, saa »Sommeren« ikke mere blev hentet ude i Naturen, men blev til et
almindeligt Mastetræ — Majstangen—, der rejstes i Byen
og udstyredes med paahængt Stads og Pynt, — en mærkelig
Erstatning for det friske Løv.
Ligesom den bærende Tanke saaledes gled ud i en ren
Meningsløshed, saa skiftede Festens Udfoldelse Karakter.
Optogets Vej gik ikke mere til Skoven, men rundt i Byen for
at tigge Bidrag ind til Gildet.
Majgildet, der holdtes om Aftenen og Natten, fik, efter
som Tiden gik, ilde Ry paa sig. Drukkenskab, Voldsomheder
og Udskejelser tog saadan Overhaand, at Kirken med Biskop
Peder Palladius i Spidsen maatte ty til kraftige Ord for at
fordømme den gamle Folkeskik. Majfesten hørte da ogsaa
lidt efter lidt op. Den kunde ikke som Julen frigøre sig for
sit urene Islæt og leve styrket videre. Den døde under
Processen.
Ned igennem Tiderne kaldes Sommerridningen dog nu og
da til Live igen. 1 Kalø skete det sidste Gang i Aaret 1872.
Den ligger endnu inden for Mands Minde, og adskillige af
de Mennesker, der deltog i den, lever endnu. Fra dem
stammer de Oplysninger om den, som her skal gengives.
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Fig. 1. Sommerfane og Skafferstok.

(Stiftsmuseet i Maribo).

Denne Sommerridning kan betragtes som en ægte Udløber
fra den gamle Stamme, for saa vidt som den overleverede
Tradition endnu var i Live bos den daværende gamle Slægt.
Optoget var sammensat paa følgende Vis:
Ridende: Skafferen med Skafferstagen. — Skafferpigen.
— »Sommeren« med »Sommerstagen«. — »Sommerpigen«
med »Sommerens« Fane (Fig. 1). — Fire Sangere og en
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Fig. 2. Mankestykke og Pandestykke.

(Stiftsmuseet i Maribo).

Reservesanger. — En Fanebærer med Fane. — Tre Hornblæsere og en Trommeslager. — Desuden Mandskab til at
føre Hestene for alle disse.
Kørende: En Vogn med unge Piger. — En Vogn med
ældre Gaardmænd.
De ridende var klædt i farverige Dragter og smykket med
Blomster. Sangerne maatte dog nøjes med hvide Bluser.
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Hestene var pyntet med Hovedstykke og Mankestykke (Fig.
2), Skafferens Hest tillige med Lændestykke (Fig. 3). Desuden var Skafferens, »Sommeren«s og Sangernes Heste udstyret med Horntoppe. »Sommerstagen« var pyntet med en
Slags Kjole, rød med hvidt Overtræk og behængt med Baand

Fig 3. Lændestykke.

(Stiftsmuseet i Maribo).

i mange Farver. De unge Piger medførte Hornkranse (bundet af Spaaner, der var skrabet af Kohorn), og disse uddeltes
til dem, der gav særlig rundelige Gaver.
Sammenligner man dette festlige Optog med den oprindelige Sommerridning, da falder de mellemliggende Aarhundreders omdannende Indflydelse straks i Øjnene.
Skafferen og Skafferpigen er vel et Laan fra Fastelavnsridningen. De har fundet deres naturlige Plads i Optoget,
efterhaanden som Sommerridningen blev til en Slags Tiggergang. — »Sommeren« og »Sommerpigen« betegner svundne
Tiders Majgreve og Majgrevinde. — »Sommerstagen« er en
tøjomvunden Rest af det engang saa stolte, friskløvede
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Majtræ. — Den /betegner fuldtud Symbolets Forfald. —
Hornkransene er en ikke videre poetisk, men til Gengæld en
mere holdbar Erstatning for de duftende, farvestraalende
Blomsterkranse. — Vognenes Forekomst i Toget er derimod
ikke en Nydannelse. De har fra gammel Tid været brugt
som en praktisk Foranstaltning for dem, der ikke ret godt
taalte den noget strabadserende Ridning, jfr. en Bestemmelse
om Majridningen i M'almø i Aaret 1549: »Alle skulle møde
til Hest, eller til Vogns hvo der ikke gider redet«.
Optoget udgik fra Lars Brandts Gaard i Kalø Kl. 7 om
Morgenen. Alle Porte i Byen stod paa vid Gab for at modtage
Gæsterne. De var særdeles velkomne overalt. Naar de kom
ind i en Gaard, sang de Sommersangen. Det var ikke den
gamle Majvise: »Alverdens Skaber mild og blid«, men
følgende:
Se Vaarens Engel fløj mod Nord
paa sine lette Vinger
med Hilsen til vor Moderjord
og løste Vintrens Lænker.
Smukt nu grønnes Danmarks Skove.
Vi sad i Vintrens kolde Tid
og tænkte ej paa Glæde,
da kom den grønne Maj saa blid.
Nu vil vi alle kvæde:
Smukt nu grønnes Danmarks Skove.
Vi hilse eder, I gode Mænd,
nu Sommer i By vi ride.
Vi blive alle eders Ven,
og det kan I vel lide.
Smukt nu grønnes Danmarks Skove.
Hvor saa I større Skønhedspragt
end her ved Danmarks Strande,
naar Vaaren med sin Højtidsdragt
har smykket vore Lande.
Smukt nu grønnes Danmarks Skove.
6
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Og derfor elsker jeg mit Land
i Lykken som i Nøden.
For det jeg virke vil som Mand
i Livet indtil Døden!
Smukt nu grønnes Danmarks Skove.
Hvem der er Forfatteren til denne Sang vides ikke. En af
de deltagende Sangere har fortalt, at de gik op hos daværende
Lærer Jensen i Kalø og lærte den. »Han har vel nok selv
digtet den«, mente han.
— Naar Sangen var endt, dansede »Sommeren« — bærende »Sommerstagen« — med Konen i Huset, fulgt af
Skafferen, der svang sin Stage med den ene Haand og sin
Skafferpige med den anden, og alle, hvem der kunde,
dansede med.
Ved Afskeden sang man følgende:
Nu til Afsked Farvel, ja, Farvel!
Held og Lykke vi ønske til eder!
Gid i Ro I maa bo,
derom vi alle nu beder.
Lad ingen Sorg sig jer nærme,
men Glædens Engel jer beskærme!
Gid Glæde og Lykke maa fylde jert Bryst,
gid Haabet, I har, maa opfyldes!
Mied Sang og Tak til eder,
før vi drage af Sted,
vi ønske jer alle: Levvel!
Om Aftenen Kl. 7 sluttede Ridningen, og Dansen gik
derefter lystigt paa en Estrade, der var rejst paa Toften hos
Lars Brandt og festlig smykket.
Fire Dage tog det at komme Byen og Omegnen rundt. For
den Sags Skyld kunde man godt have fortsat. Greven paa
Hardenberg bød 50 Rdl., hvis Optoget vilde aflægge et
Besøg hos ham. Man maatte imildertid afslaa det smukke
Tilbud, da der ikke kunde afses mere Tid fra Arbejdet.
Den økonomiske Side af Sagen var i den bedste Orden.
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Der blev alle Steder ydet en Skærv som Tak for Besøget.
En enkelt gav 10 Rdl. Det var Godsforvalter Trap paa
Orebygaard. Men han fik ogsaa en pragtfuld Hornkrans til
Gengæld. — I Sakskøbing By alene indkom 96 Rdl. — Da
alle Udgifter var afholdt, blev der endda 20 Rdl. tilovers til
Fattigkassen.
Deltagernes Navne er det kun delvis lykkedes at opspore.
Skafferen: Kristen Romme. »Sommeren«: Mathias Hansen.
De fire Sangere: Hans Ottosen, Hans Antonsen, Lars Hansen
Hovmand og Peder Olsen. — 'Reservesanger: Lars Nielsen.
Trommeslageren: Lars Vægter.
Andre Deltagere var: Rasmus Brandt, Jens Jensen og
Jørgen Albrekt. Der var iblandt Deltagerne en ung Mand,
som ikke havde haft Raad til at pynte hverken sig eller sin
Hest noget videre. Han havde da Iheller ingen Ihøj Stjerne hos
de unge Piger. En af dem udtalte endog, at det hele kunde
have været rigtig smukt og nydeligt, naar blot ikke denne
Fattighusdreng havde faaet Lov til at være med. Men Gud
Amor, den Skælm, straffede hende for hendes slemme Mund.
Hun blev gift med »Fattighusdrengen«, og de levede for
øvrigt et lykkeligt langt Liv sammen.
— Denne 'Sommerridning var et ualmindelig friskt Skud
paa det gamle Majtræs indtørrede Grene. Den var udsprungen af Trangen til at hævde en fra Fædrene nedarvet Skik,
og den skabte en virkelig smuk Stemning, ja, blev en ’Begivenhed for Deltagerne. Endnu ca. 60 Aar efter mindes de
den med den største Glæde, og de gamle Traditioner er
endnu saa levende, at der let kunde bygges videre paa dem.
Men evner den gamle Skik nogen 'Sinde at løfte sin poesifyldte, stemningsvækkende Vaartone op gennem Traktorernes
og Selvbindernes klaprende Prosa?

