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 48 årgang             1. Marts 
        Nr. 03            2010 

Når kommer våren vel? 
Når den sortblå svale kommer 
og bebuder nære sommer, 
når den kvidrende ta'r myggen, 
der vil tumle sig i skyggen, 
da kommer våren, da kommer våren! 
             Tekst: Carl Bagger, 1845 

Når vinteren rinder i grøft og i grav 
og rugens krøllede blade 
sig ranker i solen, som spejles i hav 
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf 
min hakke, min skovl og min spade 
                Tekst Johan Skjoldborg 1901 

- - - - - - - -  

H C Andersen skrev i Årets Historie, et afsnit om 
vinteren. Det kan læses inde i bladet. 

Ligesom året går sin gang - går også livet sin gang
 

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Aarets Historie  -  bragt af Preben

Det var sidst i Januar; en frygtelig Sneestorm var det; Sneen fløi i 
fygende Hvirvel gjennem Gader og Stræder; Ruderne udenpaa vare 
som overklistrede med Snee, fra Tagene styrtede den i Dynger, og saa 
var der en Flugt i Folk, de løb, de fløi og foer hinanden i Armene, 
holdt hinanden fast et Øieblik og havde saalænge Fodfæste. Karreeter 
og Heste vare ligesom overpuddrede, Tjenerne stode med Ryggen mod 
Karreeten og kjørte baglænds imod Vinden, Fodgjængeren holdt sig 
stadigt i Læ af Vognen, der kun langsomt gled afsted i den dybe Snee; 
og da endelig Stormen lagde sig, og der blev kastet en smal Sti langs 
Husene, saa stod dog Folk stille der, naar de mødtes; ingen af dem 
havde Lyst til at gjøre det første Skridt, med at træde op i den dybe 
Snee, for at den Anden kunde slippe forbi. Tause stode de, til endelig, 
efter ligesom en stille Overeenskomst, hver af dem gav eet Been til 

Priis og lod dette gaae ind i Sneedyngen. 

Mod Aften var det blikstille, Himlen saae ud, som om den var feiet og 
gjort mere høi og gjennemsigtig, Stjernerne syntes splinternye, og 
nogle vare saa blaa og klare, - og det frøs saa det knagede efter, - 
sagtens kunde da det øverste Sneelag blive saa stærkt, at det i 
Morgenstunden bar Graaspurvene; de hoppede om snart oppe snart 
nede, hvor der var skovlet, men megen Æde var der ikke at finde, og 

de frøs ordentligt. 

»Pip!« sagde den ene til den anden, »det kalder man det nye Aar! - det 
er jo værre, end det gamle! saa kunde vi ligesaa godt have beholdt det. 

Jeg er misfornøiet, og det har jeg Grund til!« 

»Ja, der løb nu Menneskene om og skjød Nytaar ind,« sagde en lille 
forfrossen Spurv, »de sloge Potter paa Døre og vare reent ellevilde af 
Glæde over at nu gik det gamle Aar væk! og det var jeg ogsaa glad 
over, for jeg ventede, at vi da vilde faae varme Dage, men det er der 
ikke blevet noget af; det fryser meget strængere end før! Menneskene 

have taget feil af Tidsregningen!« 
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»Det har de!« sagde en tredie, der var gammel og hvid i Toppen; »de 
have nu Noget, som de kalde Almanaken, den er saadan deres egen 
Opfindelse, og saa skal Alt gaae efter den! men det gjør det ikke. Naar 
Foraaret kommer, saa begynder Aaret, det er Naturens Gang, og den 

regner jeg efter!« 

»Men, naar kommer Foraaret?« spurgte de Andre. 

»Det kommer naar Storken kommer, men det er meget ubestemt med 
ham, og herinde i Byen er der Ingen, der veed noget derom, det veed 
de bedre ude paa Landet; skal vi flyve derud og vente? Der er man da 
Foraaret nærmere.« 

»Ja, det kan være meget godt!« sagde en af dem, der længe havde 
gaaet og pippet uden egentlig at sige Noget. »Jeg har herinde i Byen 
nogle Beqvemmeligheder, som jeg er bange, at jeg vil komme til at 
savne derude. Heromme i en Gaard er der en Menneske-Familie, der 
meget fornuftigt har fundet paa at slaae fast i Væggen tre, fire 
Urtepotter med den store Aabning ind og Bunden ud ad, i den er der 
skaaret et Hul saa stort, at jeg kan flyve ud og ind; der har jeg og min 
Mand Rede, og derfra ere alle vore Unger fløine ud. Menneskefamilien 
har naturligviis indrettet det Hele for at have den Fornøielse at see paa 
os, ellers havde de nok ikke gjort det. De strøe Brødkrummer ud, ogsaa 
for deres Fornøielse, og vi have da Føden! der er ligesom sørget for 
En; - og saa troer jeg, at jeg bliver og min Mand bliver! skjøndt vi ere 
meget misfornøiede, - men vi blive!« 

»Og vi flyve ud paa Landet, for at see om ikke Foraaret kommer!« og 

saa fløi de. 

” Abrahams'ske 
Manuskriptsamling 3.  

4 bl. rettet renskrift” 

Under texten H. C. Andersen
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I-DAG 

Lørdag d. 13. marts 2010

Afholdes der I-DAG i Gildehuset,  

Sankt Agnes 2 i Roskilde. 

Programændring 

Desværre er Domprovst Jens Arendt blevet forhindret, så i stedet kom-
mer Pastor Paul Kofoed Christiansen, og fortæller om Assisi, hvortil 
han har lavet flere pilgrimsrejser. Assisi er den by i Italien, hvor den 
Hellige Frans af Assisi blev født. Det er også ham der startede 
Fransiskaner ordenen. 

Jeg er overbevist om, at det bliver et meget interessant foredrag. 

Husk bindende tilmelding senest den 26. februar 2010

Kurt mail: kurt@lundsteen.nu 

På gensyn DUS/GU gruppen 
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Gruppe 1 - Gruppemøde 20.01.2010 

Efter at have kæmpet sig igennem snemasserne mødtes gruppen hos 
Bodil. Som indledning måtte Jeppe Aakjærs ’Spurven sidder stum bag 
kvist’ holde for. Det gjorde vi ikke, men fik snakket om heksedans til 
forårsfesten, udvekslede idéer om ulveløb og ’tur-i-naturen’ med mere.  
Så bød Bodil på oste-/pølsebord m.m.  

Det var Sine, der havde valgt at berette om slottet Augustenborg, som 
ligger på Als. Historien startede i 1660, hvor Christian d. 3.s oldebarn 
rev gårdene i landsbyen Stavnsbøl ned for at bygge det første slot.  

Dette blev i løbet af 1700-
tallet afløst af det nuværende 
barokanlæg. Formentlig efter 
tegninger af den samme 
bygmester, som havde gen-
opbygget Gråsten Slot. Slottet 
omfatter også en meget smuk 
kirke i den ene fløj. 

Christian d. 8. og Caroline Amalie blev viet her. Slottet er omgivet af 
en storslået park lige ned til fjorden. Den sønderjyske tradition med 
ringridning stammer fra Augustenborg. 

Efter at kongefamilien i 1933 ikke mere 
ville benytte Augustenborg har slottet 
været anvendt som psykiatrisk hospital 
med op til 500 patienter. 

Til sidst nåede vi lige gilderåds-
mødereferat og snak om distriktsture. 

Vi sluttede med ’Nu er jord og himmel 
stille.’ Tak til Bodil. 

Nils 

Caroline Amalie 
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Gruppe 1  - gruppemøde 17.02.2010

Sneen lå stadig højt, men det var varmt og godt inden døre hos Annie 
og Knud. Vi startede med ’I sne står urt og busk i skjul’. Sine havde 
meldt afbud, så vi måtte klare os 5 alene. Først fik vi klaret lidt ’glemt’ 
fra gilderådsmødet, og vi talte videre om ’tur-i-naturen’, som gruppen 

jo har ansvaret for. 

Dernæst inviteredes vi til et meget veldækket bord – inkl. æblekage. 
Efter at have spist alt for meget, indtog vi atter de bløde stole, og Bodil 

havde retten til at give sit bidrag til vort tema ’gårde og slotte’.  

Bodil havde valgt middelalder-
borgen Spøttrup, der ligger i 

Salling i Skive kommune. 

Spøttrup bliver først omtalt i 
1404, da gården bliver overdraget 
til Viborg bispestol, som betaling 
for en begravelsesplads i 

domkirken. 

Under reformationen søgte Viborgbispen tilflugt på slottet. Spøttrup 

har haft mange ejere.  

Spøttrup er om- og tilbygget flere gange 
og er i dag et imponerende bygningsværk 
med tykke mure og tårne omkranset af 
dobbelte voldgrave med vindebro. Noget 
vanskeligt at intage for en fjende. Dog er 
slottet kun angrebet én gang i tidens løb - 

af Skipper Clement under Grevens Fejde. 

Længst har Viborg bispestol og familien Rosenkrantz ejet slottet, der 
absolut er et besøg værd. Nu vi var i gang med gårde o. lign. fandt 
Knud gamle bøger frem med detaljerede beskrivelser af (alle) gårde i 
Danmark. Det tog lige en time mere – og så fik vi i øvrigt bøgerne med 
hjem til nærmere granskning.Til allersidst sang vi ’Nu er jord og 

himmel stille’.  

Tak til Annie og Knud. Nils 
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Gruppe 6 - gruppemøde d.  17.02.2010 hos Helge 

Vi manglede kun Mette, der havde meldt afbud. 

Vi blev modtaget med musik af Carl Nielsen, som var dagens emne og 
skulle have sunget en sang, som Carl Nielsen havde sat melodi til, men 
ingen af os kendte den, så vi fandt i stedet ”Jeg bærer med smil min 

byrde”, som han også har sat melodi til. 

Helge gav en kort orientering. Jeg fik tilmeldinger til I-dag, og vi fik 

styr på menuen til Sct. Georgs Gildehal.  

Helge fortalte herefter om Carl Nielsen,  
der blev født på Fyn i et fattigt 

landarbejderhjem - og med 11 søskende. 

Det første (bevarede) foto  
af den unge familie Nielsen med  
deres førstefødte datter, Irmelin 

Han er omtalt som Nordens største musikbegavelse for sin tid. Efter en 
tid som musiker i et militærorkester kom han ind på Musikkonser-

vatoriet som friplads og fik en uddannelse der. 

Han kunne spille på flere forskellige instrumenter og har lavet musik 
til operaer, symfonier, orkester-, kor- og klaverværker samt til 350 

sange. 

Han var interesseret i den 
folkelige fællessang og for sangen 
i skolen og i begyndelsen af 1900-
tallet lavede han melodierne 
sammen med andre komponister. 

Han døde 03.10.1931. 

Vi sluttede af med at spise 
porretærte med skinke og 

hjemmebagt kage. 

Birthe Sander
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Gruppe 2 - Februarmøde 

Vi skulle mødes hos Else og Arne klokken 18.30, og alle var også til 
stede på det tidspunkt. 

Aftenens emne var stadig danske fæstningsværker, og Arne havde 
valgt at fortælle om Stevnsfortet, Arne indledte aftenen med at vise en 
film, han havde optaget der. 

Indgangen til  
koldkrigsmuseet  
Stevnsfortet 

Herefter gik vi til bords. Efter spisningen og den sædvanlige snakken 
og klaren verdenssituationen var vi klar til det alvorlige. Vi startede 
med at synge ”Langt højere b4jerge” af Grundtvig. 

Herefter lagde Ulla ud med at omtale gruppeskift. Der var lidt 
forskellige meninger. 

Else fortalte om besøget på Glostrup Børnehospital, bl.a. at det ikke 
var muligt at se alle kanaler på fjernsynene, da udbyderen af program-
pakkerne forlangte fuldt beløb for hvert TV-udtag, en ret kedelig 
optræden fra udbyders side. 

Vi diskuterede gruppe 1´s forslag til Gildetinget. Vi kendte ikke 
regnskabet, og kunne derfor ikke tage stilling. Der blev af alle udtrykt 
ønske om at modtage regnskabet sammen med indkaldelsen, det er det 
normale i alle foreninger. 

Herefter gik vi tilbage til emnet. Arne fortalte, at Stevnsfortet ligger 
nedgravet i Stevns Klint mellem Rødvig og Højerup. Fortet blev 
bygget under Den kolde krig i 1950-53. 

Efter Berlinmurens fald i 1989 og Den kolde krigsafslutning mistede 
fortet sin betydning, og Kommandoen blev strøget i 2000. Når man 
besøger fortet, bliver man lige indenfor lågen budt velkommen af små 
og store missiler, Herkules, Hawk med flere. 
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Nike Ajax, Hercules' forgænger. NIKE Hercules 
18 meter under fortet findes kilometervis af gange, forrådskamre, 
sovesale, computerrum, hospital og endda et kapel. Da bemandingen 
var størst levede og arbejdede her 365 mænd. Gangene havde navne 
som Olfert Fisher gade, Rævegade, Ivar Huitfeltsgade og andre. 

Langs flere af gangene hænger slå ned senge. 

Gadenavne Køjer til artilleribesætning 

På Stevnsfortet er der også pla-
ceret 2 pansertårne med hver 2 
stk. 15 cm kanoner. De stam-
mer fra det tyske slagskib 
Gneisenau fra 2. verdens-krig. 

Det var en meget spændende, 
men her forkortet, gennemgang 
af Stevnsfortet, som det i øvrigt 
er muligt at besøge, Arne gav 
os. 

Refereret af Kurt 
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ForårsTemaFest  -  -  -    Heksenes Hule

En fornøjelig aften med trolde og hekse i civil og galla. En stor opfind-
somhed både hos festlauget og hos gæsterne hvad angik påklædning, 
udsmykning og hekseeffekter. Der blev serveret heksedrik og hekse-
mad, og vi fik historier om heksenes liv og ikke mindst om deres 
dramatiske død, ofte på bålet efter at have været for dommerne – 
inkvisitorerne. Der blev de udsat for prøver, som skulle vise om de var 
hekse. Der blev demonstreret vandprøven, nåleprøven, vægtprøven. Og 
det var en suveræn afgørelse. Der var sjove sange, og skuespil om 

Hans og Grete. 

Det var en rigtig god aften til en fornuftig pris inkl. rødvin i karafler på 

alle bordene. Festlauget gjorde det igen for de 30 GB som deltog.   

Fin succes ! Helge 
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Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs. 02.03.10  GildeTing, gr. 4 
Lør. 13.03.10  I-Dag, distriktet 
Søn. 14.03.10  Loppemarked i RC, aktivitetslaug 
Lør. 24.04.10  Sct. GeorgsGildehal, gr. 6 
Søn. 02.05.10  Ulveløb, spejderlaug 
Tirs. ??.05.10  Tur i naturen, gr. 1 
Tirs. 01.06.10  FriluftsGildehal, distriktet 

Er der  
evig sne  
i Danmark ??? 

Våren kommer vel, 
Når den sortblå svale kommer 

To nye mailadresser

Lone Mosander 
kaiole.mosander@yahoo.com  

Jytte Wichmann 
jyttewich@youmail.dk  

Materiale til  April-nummeret af Voldstafetten 

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Marts. kl. 18 

Lederen i April-nummeret skrives venligst af gruppe 1

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen – gerne skrevet i et specielt 
word-dokument. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89  

Hjemmeside: www.vestvold.dk
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