
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon VÆGTERNE blev "Narret april"? 
 

Tjaaah - det kunne de faktisk være ude for... Skikken "at narre april" er gammel og stammer 
sandsynligvis fra Frankrig, hvor man i 1582 indførte en ny kalenderreform, som afløste den julianske 
kalender. Paven i Rom havde dog allerede i 1564 givet sin velsignelse til ved lov at flytte årets 
officielle "starttidspunkt" fra påske til 2. januar. Hvor nytåret således tidligere lå ved påsken – i 
slutningen af marts eller begyndelsen af april – kunne man narre folk ved at ønske dem godt nytår 
1. april. 
 

MEN vægterne blev der drevet gæk med hele året, hvis man kunne komme til det. Hvis en Vægter 
blev taget i at sove på sin vagt, kunne han risikere at blive fyret, så det var for nogen blevet en sport 
i at få dét bevist. 
Hvis man fandt en træt Vægter sovende i en kælderhals, så kunne man tage hans kapuds (kasket) - 
sætte et tændt stearinlys på den - sætte den på hans hoved og råbe: "BRAND" - vægteren vågner og 
gør påstyr - folk i gaden vågner og ser, at det eneste der brænder er lyset på hans kapuds... Man 
kunne gøre det, der var værre - tage vægterens kapuds - besørge "plimmelim" og "bommelum" i den 
- lægge den på jorden - råbe "HOV VÆGTER" - den stakkels vægter vågner tager sin kapuds på og 
lugter som rendestenen... Ved brug af disse metoder, var der bevis på en sovende vægter... 
Latinskoledrengene var lidt mere sofistikerede, idet de med stor fryd byttede om på gadeskiltene. 
Det var også sjovt at drikke en vægter plakat fuld og, når han var faldet i søvn, binde ham på hans 
vægterstige og lægge ham "til tørre" oppe oven på et af byens udendørs dasser (Skure med en tønde 
til "plimmelim" og "bommelum"). 
Odense bys spidser (medlemmer af bystyret, fine købmænd og adelsfolk) holdt sig heller ikke 
tilbage! Ved Odense Kongelig Privilegerede Skyttelavs fester (f.eks. efter Fugleskydningen) kunne 
hoben af fine folk finde på at overfalde vægterne - binde dem til deres vægterstiger - og bære de 
stakkels vægtere rundt i byen til stor morro for de almene borgere... 
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