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Når der blev plantet en ny generation skovtræer,
fik nogle af de gamle træer lov at stå for at give
læ og skygge for de små træer. Den 31.1.1911
blev en af de meget gamle bøge fældet i Erholm
skov. En hel flok skovarbejdere var samlet, og
selv skovrider jens Lykke-Meyer var der ude for
at se til. Han støtter sig til stokken. Hans
assistent Carl Lorenzen sidder med stokken på
knæene. To skovarbejdere er ved at skære
stammen over med den store skovsav.
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Indledning
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Udgaven

Beretningerne

I 40 år er der sendt beretninger om dagligt liv i Danmark til
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, ialt ca 35.000. De er
alle skrevet af folk, der selv har oplevet de vilkår, som beskrives.
Det er tanken at udgive et udvalg af disse beretninger fra tiden på
begge sider af århundredskiftet og omfattende så vidt muligt alle
kulturelle miljøer og egne af Danmark.
Som en begyndelse er valgt miljøerne omkring herregårdene.
Vi vil gerne vise, at en herregård kunne ligne et helt samfund. I
mangt og meget afspejlede dette hele det danske samfund. Hver
gruppe havde sine levevilkår og sine meninger.
I de tre første bind findes der beretninger om folkene, der arbej
dede ved herregårdens landbrug, gartneri, have og park, ligesom
der er skildringer af herregårdens håndværkere.
I fjerde bind skriver skovens og jagtens folk. Bortset fra koner
og børn i planteskolen er det mændenes arbejdsområde. Mænd i
deres bedste alder arbejdede med træfældningen efter ordre fra
skovfoged og skovrider. Men skoven og markerne husede også en
bestand af vildt, der på de store herregårde blev overvåget af en
skytte, der på ordre leverede vildt til herskabets køkken. Han
ledsagede godsejeren og dennes børn eller gæster på dagligdagens
jagter, og han arrangerede sammen med skovens folk de store
klapjagter, der samlede godsejerens fæller og forbindelser i politik
og erhvervsliv. Og som skytten leverede vildt, skulle herregårdens
fisker bringe årstidens fisk til køkkenet. Nogle af disse personer
boede i små huse, andre i herskabelige gårde, men alle var gods
ejerens folk.
I femte bind vil der blive berettet om de overordnede. Godsfor
valteren administrerede godset og var økonomisk og juridisk eks
pert. Bestyrere eller forpagtere søgte at få et overskud ud af herre
gårdens og dens forpagtergårdes landbrug.
De følgende bind vil handle om godsejerens tjenestefolk, kusk,
tjener, lærerinde, om herskabet og til sidst om herregården og
dens naboer.
Hvert bind kan læses for sig.

Selv om NEU har mange beretninger om herregårde fra tiden
1880 til 1920, kan vi ikke fuldt ud beskrive alle herregårdens
miljøer, og vi kan heller ikke garantere for, at alle beskriver noget
typisk. Vi kan kun sjældent udtale os generelt. Dertil kræves både
flere beretninger og inddragelse af andre kilder.
Vi holder os så vidt muligt til skildringer skrevet af folk, der
selv har oplevet det, som beskrives. I nogle tilfælde har vi samlet
forskellige parters oplysninger om samme fænomen, således at
læseren kan være klar over, at en beretning repræsenterer en
persons opfattelse af, hvordan forholdene var.« Dette er trods al
god vilje til at fortælle nøgternt og sandfærdigt ikke ensbetydende
med, at den fulde virkelighed er blevet klarlagt. Men det vil forhå
bentlig være interessant og lærerigt for læseren, og vi håber, at
det vil tilskynde mange, der har oplevelser fra herregårdens ver
den, til selv at skrive, således at en senere tids herregård kan blive
beskrevet bedre end århundredskiftets.
Også kommentarer og rettelser til de gengivne tekster vil være
velkomne. Vi har ikke kunnet kontrollere alle oplysninger, og
især med hensyn til fotografierne har vi ofte måttet stole på
ukendte personers notater på gamle billeder. Adressen er:
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser
Nationalmuseet
Brede, 2800 Lyngby

løvrigt henvises til indledningen til første bind, hvor der tillige er
en redegørelse for begrebet herregård. Der er så vidt muligt bragt
beretninger fra både små og store herregårde.

Teksterne

Billederne

Efter hver beretning står dens arkivnummer og det år, da opteg
nelsen er fuldført, hvis dette vides. Beskrivelserne er i de fleste
tilfælde udarbejdet ved hjælp af NEU's trykte hæfter med spørgs
mål, men kan også være skrevet ud fra vejledning i breve og i
samtaler. En omtale af NEU's arbejde findes i bogen: Dansk Folkemuseum & Frilandsmuseet, history and activities, 1966. Der er
desuden gengivet dele af beretninger i Industri-, Håndværker- og
Arbejderundersøgelserne (IHA), og en skildring af dagliglivet i en
skovridergård er hentet fra Dansk Folkemindesamlings arkiv.
I brevene til NEU's berettere har vi ofte fremhævet, at det kun
kommer an på optegnelsernes indhold, medens skrivemåde og
stavning ingen rolle spiller. Ligeledes opfordrer vi til at skrive
meget udførligt. Her i bogen er beretningerne undertiden forkor
tede. Skrivemåde og tegnsætning er i vid udstrækning normali
seret.
Når beretterne i højere grad end det ellers er god tone har sat sig
selv i centrum, skyldes det udgiverens formaninger og det argu
ment, at intet kan man fortælle så pålideligt om, som om det man
selv har tænkt, ønsket, oplevet og iagttaget. Udgiveren skylder
iøvrigt et par af beretterne at anføre, at han som indsamler har
opfordret dem til at skrive om oplevelser, som man ellers ikke
plejer at sætte på papiret.

Illustrationerne til dette bind kommer fortrinsvis fra National
museets 2. og 3. afdeling og fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
Dertil kommer en række værdifulde fotografier fra Jagt- og Skov
brugsmuseet i Hørsholm. Opfordringen til at udlåne gamle bille
der har givet en række meget velkomne illustrationer og oplys
ninger, blandt andet forsidebilledet.
Fotoarbejdet er udført på Lennart Larsens og Niels Elswings
atelierer på Nationalmuseet og Carl Gerlis atelier på Det Kgl.
Bibliotek.
Her som i de foregående bind har udgiveren lagt mere vægt på
billedernes indhold og tilknytning til beretningerne end på deres
bevaringstilstand, hvilket har givet både fotografer og trykkeri
ekstra besvær.
Hjertelig tak til alle, der har hjulpet.
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Herregårdens skov
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Skovbrug og jagt har fra gammel tid haft betydning for herregår
dene både økonomisk og for godsejerens dagligliv. Jagt var engang
led i krigeroverklassens holden sig i form, psykisk (tilvænning til
drab, lidelse, blod og indvolde) og legemligt. Men fortidens skove
var noget ganske andet end nutidens. Dengang brugtes skoven til
græsning, og frøene fra bøg og eg tjente til føde for svin, der ved
deres roden samtidig såede nye bøgetræer. Som regel havde her
regården mere frø, end dens egne svin kunne æde, og omegnens
bønder betalte da for at få deres svin i godsejerens skov.
Reformperioden og højkonjunkturen i slutningen af 1700-årene
medførte et kolossalt nybyggeri, og de mange nye bindingsværks
gårde tærede hårdt på de danske skove, og bønder, der havde købt
deres jord til selveje, fældede ofte deres skov for at få penge,
løvrigt var man også dengang i Europa grebet af en angst for, at
brændselsreserverne skulle slippe op, og i mange lande var antallet
af bønder begyndt at stige foruroligende.
1 1805 kom en lov om de danske skove, der siden har været som
en slags grundlov. Alle skove skulle indhegnes, og skovene måtte
ikke længere bruges til høslæt, græsning og svineføde. De bønder,
som havde græsningsrettigheder i herregårdens skov, fik udlagt
skov, som de havde ret til at rydde og opdyrke. Resten af skoven
måtte aldrig ryddes, og ønskede ejeren at anvende et enkelt stykke
til andet formål, blev dette kun tilladt, hvis et større areal blev
tilplantet. Resultatet er da blevet, at landets skovareal er steget fra
4 % omkring 1800 til 11 % i nutiden. Men samtidig er landets
skove blevet ensrettede. De er blevet dyrkede af skovridere, hvis
faglige stolthed det var at fremelske sunde, til anvendelsen vel
egnede træer. I dette arbejde kom godsejerens jagtinteresser un
dertiden på tværs, for en kronhjort eller et dådyr gør stor skade på
træerne.
I skoven opbyggedes en betydelig formue, der kunne trækkes
på, når andre indtægter svigtede. Og herregården var tillige sikret
godt vellugtende brændsel til de mange, ofte gamle brændeovne,
medens andre samfundsgrupper for en del måtte nøjes med ilde
lugtende og askegivende tørv og i nyere tid kul og koks.

En herregårdsskov, værdifuld og velplejet, men
ikke med de spændende former, som fandtes i
ældre tids mere alsidigt udnyttede skov. Man ser
fra en afdeling med spredtstående gamle træer
ind i en yngre beplantning. Svenstrup på
Sjælland.
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Skovhugger

I ældre tid blev skovtræer ofte solgt på
roden, og køberne fældede selv træet eller
lejede folk dertil. Dette gjorde det vanske
ligt at kontrollere skoven, og skovtyveri
var fordum vidt udbredt. Da forstmænd
gik over til systematisk at udplante unge
træer, kunne der i større skove blive hel
årsarbejde til familiefædre med at plante,
luge, slå græs og om vinteren fælde træ
er. Dette var et arbejde for mænd i deres
bedste alder. Den gamle benævnelse for
en sådan specialist i skovens arbejde var
en skovhugger.

I julen 1890 tog lektor Henry Bloch et billede af
skovarbejderes normale arbejde med udhugning i
en ung skov. Liggende på knæ i sneen er de i
færd med at save en stamme over. Langesø gods
på Fyn.

Tredive år som skovarbejder
Carl Olsen er født 1885 i et daglejerhus i
Ringsted landsogn. Han tjente som dreng
og ung mand ved landbruget på gårde i
omegnen:
I 1907 blev jeg gift og kom til Borup som
skovarbejder. Min kone var en arbejds
mands datter fra Hjelmsømagle. Vi havde
dog så mange penge, så vi kunne starte
uden at stifte gæld. Vi havde et skab, fire
stole, et bord, en chaiselong og en seng,
og senere fik vi en buffet med spejl. Det
var, som de fleste arbejdere dengang hav
de det. Dertil kom de nødvendige køk
kensager. Alle huse og lejligheder på
godset var gode og i orden, og da baronen
på Svenstrup var en meget flink og human
mand, var hans forvaltere og skovfogeder
også flinke. Ellers blev de kaldt op til ham
og blev mindet om det.
Daglønnen var på avlsgården 116 øre
om dagen, i høstens tid 2 kr. Skovarbej
derne fik 140 øre om dagen om vinteren
og 2 kroner om sommeren. I høstens tid
måtte vi høste på avlsgården til samme
betaling som gårdens folk, men så boede
vi gratis i husene og fik ordnet dem både
udvendig og indvendig. Vi fik fri kørsel til
brænde, og ellers hvad vi skulle bruge
køretøj til, og vi fik halm til vore kartof
felkuler. Der hørte en stor have til hus
ene. Når høsten var overstået, blev der
holdt et stort høstgilde, hvor alle fami
liernes medlemmer var med. Der vankede

god mad. Der blev slagtet en ko og en stor
gris, og vi fik en Carlsberg til maden. Ba
ronen og baronessen deltog i spisningen.
Når vi havde sunket maden, var det blevet
aften, og så tog musikerne fat, tre mand
med hver sit instrument, og så blev der
danset. Ud på aftenen drak vi punch og
skålede med baronen. Han holdt så en lille
tale og takkede alle for deres hjælp. Han
var i det hele taget en hjælpsom mand.
Hvis nogen af hans arbejdere eller deres
koner var syge, kom han altid og besøgte
dem og hjalp dem til rette med penge, el
ler hvad det måtte være. Ingen af hans
arbejdere måtte risikere at komme på fat
tigvæsenet.
Da jeg havde boet i et hus i seks år, kom
jeg til et hus med tre tønder land imellem
Borup og Viby. Det var sådan, at når et
hus med jord til blev ledigt, fik den, der
havde været der længst, huset, hvis han
ville have det. Der blev sat en ko ind til
mig. Den kostede 250 kr dengang. Skov
fogeden, som jeg nu arbejdede hos, købte
den hos en handelsmand i Viby. Baronen
betalte den, og jeg skulle så betale 5 kr om
måneden i afdrag. Efterhånden fik vi også
en so og til sidst en lille hest, og min nabo,
som også var skovmand, havde også hest,
og så hjalp vi hinanden med at ordne jor
den. Huset var bygget i 1904 og var kun
10 år gammelt, da jeg kom dertil.
Alle arbejderne på godset fik til jul en
tønde rug leveret hos vor bager, og så fik
vi efterhånden 25 brød, så det drejede sig
om ca 100 tønder. Ved krigsudbruddet i
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1914 var vi nået op til 3 kr om dagen, men
i løbet af krigen fik vi 5 kr. Det blev galt
med tøjet, det var næsten ikke til at få,
men baronen lod en manufakturhandler i
Borup skaffe nogle ruller tøj og lærred, og
vi blev så kaldt til gården en bestemt dag,
og købmanden målte så tøjet ud, som vi
ønskede det. Der var tøj til hele familien.

Betalingen kunne så blive, som vi selv
bestemte. Senere blev alting så dyrt, så fik
vi tilskud til brød og andre ting. Imidlertid
var der en del, som var utilfredse med
denne ordning, og i 1919 blev der startet
en land- og skovarbejderforening. Vi fik
også lidt mere, end vi før havde fået, men
jeg mener ikke, at vi fik mere ud af det.

Dette skovparti på Svenstrup gods med unge og
gamle krogede træer er en rest fra en ældre tid,
da man ikke vidste, at man ved en systematisk
udtynding kan undgå de mange lavtsiddende
sidegrene. Poulsen har fotograferet.

Tilskud og det gode forhold forsvandt ef
terhånden. Da jeg kom dertil i 1907 var
min kommuneskat 19 øre hvert halvår.
Sognerådsformanden kom selv efter pen
gene, men var vi ikke hjemme, betalte
han selv. Han var forpagter af avlsgården.
Min nabo, som jeg før har omtalt, og
jeg var sammen, når vi arbejdede i sko
ven. Vi var altid to mand sammen, når vi
skovede brænde. Det blev sorteret til
brænde og gavntræ af forskellig art. Un
der krigen lavede vi en mængde granpæle
i bestemt længde omkring 3 alen. Det
kaldtes »pits props«. Det gik til England til
afstivning i kulminerne, men det sagdes,
at det var til pigtrådspæle, og vi lavede da
heller ikke nogen hverken før eller efter
krigen. Jeg og min nabo var sammen i 25
år.
Vort værktøj var det samme som nu,
dog fik vi bedre save, amerikanske Diston
save. De havde en anden tandstilling og
sank hurtigere i træet end de gamle, men
de var meget dyrere i indkøb. Så kom der
svenske save af samme type. De var lige så
gode og billigere. En amerikansk sav ko
stede dengang ca 100 kr. Nu ved jeg ikke
hvilken pris, den står til. Så kom trediver
nes depression, og der blev ikke noget ar
bejde i skoven. Der var heller ikke noget
andre steder, så vi var til tider arbejdsløse.
Efter at min svigermoder havde været
enke i fire år, blev hun blind, og da hun
ikke ville på alderdomshjem, tog vi i 1937
hjem og hjalp hende. Hun døde efter fem
års forløb 83 år gammel. Jeg arbejdede for
kommunen og ved forskelligt andet, til jeg
i 1950 fik aldersrente. Jeg arbejder dog
endnu om sommeren og med forskelligt
pilleri som filing af save og lidt træarbej
de. Min kone og jeg har haft syv børn. De
fem er levende og har det godt, to er bo
siddende i København, to på landet og en i
Norge.
(IHA 1600, skrevet 1955).

Et liv i skoven
Carl Jensen er født 1888 i et daglejerhjem
i Freerslev. Huset var fæstet fra Bregent
ved, hvor Carl Jensens farfader var dag
lejer, medens hans fader i en årrække var
røgter for Bregentveds forpagtergård
Holtegård. Der hørte 3Vi tønde land jord
til huset, og det var nødvendigt for fade
ren at hente penge ude fra. Som lidt ældre
var han specialist i at save brænde for
omegnens gårdmænd og skolelæreren.
Carl Jensen kom ud at tjene som otte
årig, og han tilbragte ungdomstiden i om
egnens bøndergårde. Da han ønskede selv
at sætte bo, blev han 1911 skovarbejder
på Bregentved med bolig i et fæstehus i
Freerslev. Her fik han tolv børn, hvoraf
de fire var skovarbejdere, da beretningen
blev skrevet i 1958. Da var hans hjerte
opslidt, men skoven havde han endnu
ikke sluppet helt. Så længe kræfterne til
lod det, gik han ud med musegift i de nye
plantninger.
Carl Jensen tog i hvert fald de lyse sider
af egnens indremissionske vækkelse til
sig. Fra drengetiden var han socialist og
ikke så lidt af en drømmer med megen
sans for humor, men det vil fremgå af
hans beretning:
Fra barnsben har jeg holdt af skoven af
flere grunde. Min skolevej gik i tre år
gennem skoven Sofiendals Hestehave.
Der var bukkar i det tidlige forår foruden
anemoner og andre forårsbebudere, der er
så velkendte. Der var i skoven skygge om
sommeren og ikke så koldt om vinteren.
Der var ganske tynde unge asketræer, der
egnede sig til piskeskafter og medestæn
ger, som en dreng jo altid havde brug for
dengang. Der var dog også ting ved sko
ven, jeg var bange for, blandt andet stod
der et træ med en stor udvækst (kræft
knude) højt oppe, hvor stammen delte sig

i to. Knuden lignede set fra jorden bag
partiet af en stor mand. Jeg foregøglede
mig, at det var en, der havde hængt sig,
og så var kommet i klemme mellem de to
stammer, og at ben og hoved forlængst
var faldet ned, og kun det omfangsrige
agterparti var blevet siddende i klemme.
Talte man med de voksne om det, be
kræftede de det jo selvfølgelig, endda med
tilføjelser om spøgeri på stedet om natten.
Der var også ræven og rådyrene, der
glammede om aftenen, når jeg var nede
ved skoven at flytte kreaturerne til senge
tid. Marken gik ned til skoven ved en side,
og det var ofte halvmørkt, når klokken var
henad 9. Tolv-tretten år senere kom jeg
også ofte i skoven om aftenen med min
pige, men det er en anden historie, og no
get lignende har vel de fleste oplevet, der
har blot en ringe lejlighed til at komme i
skoven.
Jeg begyndte som skovarbejder kort før
november 1911. Jeg havde ikke været der
ret mange dage, før skovfogeden kom og
sagde, jeg skulle møde som klapper til en
jagt den 4. november. Det skulle dengang
alle skovarbejdere. Jeg meddelte ham, at
det kunne jeg ikke. Det skal De, sagde han
brøsigt. Jamen, jeg skal giftes den dag!
Nåh, det var en anden sag, ja, så må De jo
have fri da. Kort efter fik jeg ordre til at
være med at hugge, som vi kaldte det, det
vil sige være med ved træfældning i
Bregentved Dyrehave. Der burde altid
være et par erfarne skovarbejdere til at
vejlede nybegyndere i faget. Man ved in
genting om træfældning, hvordan der skal
hugges i siderne og foran i træets faldretning. Jeg havde fået en makker, der også
var nybegynder i skoven, så vi var lige
kloge. Vi hængte da også mange træer,
det vil sige, de blev stående mellem andre
træer, og det var et farligt arbejde at få
dem ned. Vi savede favnestykker af, fra
roden af, så sank træet jo den alen ned,
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men vi var tit i fare både med saven og os
selv, men vi lærte efterhånden af vore
fejltagelser, og det gik snart bedre, men
udlært skovarbejder bliver man ikke før
efter tre til fire års forløb, og så kan der
endda nemt komme situationer ved træ
fældning, vi ikke har oplevet endnu.
Med nogen erfaring er det et meget in
teressant arbejde at fælde træer. Man skal
se på de nærmeste nabotræer med hensyn
til pladsen imellem dem. Man skal se på
det træ, man går i gang med. Man skal
først se på toppen eller kronen, som det
retteligt hedder, om den er bred i faldretningen, om den hænger mere til en side
end til en anden. Man skal se på roden for
at se, om der er noget stærkt holdetræ.
Det vil sige, at hvis træstammen hælder
stærkt til modsat side, hvor den skal falde,
må man beregne en rod urørt til at holde
træet til den rigtige side. Man skal tage
hensyn til unge planter, til hegn og grøf
ter, og hvor det er op til bane eller vej, må
man have hver nerve spændt for ikke at
tage fejlt bestik, så man blokerer banen
eller vejen. For mange år siden (23-24 år)
skulle vi fælde et stort bøgetræ, der hang
ind over banen. Skovfogeden ville selv
overvære fældningen og var der også hele
tiden med gode råd, som vi ikke altid kun
ne rette os efter. Til sidst opgav han og
sagde: Nu ved jeg ikke mere hvordan og
hvorledes, nu kan I sku bære Jer ad, som I
selv vil. Det gjorde vi så, og træet faldt
kort efter, hvor det skulle. Jeg tillod mig
at sige til skovfogeden: Der kunne godt
have hængt en femkroneseddel på den
stamme. Det skal der sku også nok kom
me til, svarede han, og ved regnskabet vi
ste der sig også at stå sådan noget som:
renset overkørsel 5 kr. Skovfogeden må i
mange tilfælde ikke egenmægtig give fol
kene mere end tariffen byder, men så står
der noget andet ukontrollabelt på reg
ningslisten. Så får vi alligevel de aftalte

penge. En femmer var dengang omkring
3M dagløn, men det havde også kostet
mange sveddråber og megen spekulation
at få træet til at lægge sig ved siden af
banen. Nu om dage sættes der en taljeblok
1 sådanne vanskelige træer, en traktor
spændt for, og så trækkes træet ind, hvor
det skal være.
En anden gang i Sofiendals Hestehave
havde min makker og jeg et sådant træ,
(dog meget mindre) der hang ind over ba
nen. Vi havde hugget og savet det, vi
skulle, og stod og brugte hammer og kiler
for at få træet til fald, da vi så nogle unge
plage (heste) stå og stikke hovedet ind
over et led ved en baneoverskæring. De
var brudt ud af folden, men vi ventede
toget fra Haslev hvert øjeblik. Det var ved
I6V2 tiden om aftenen, og vi turde ikke gå
fra træet efter plagene. Så kom toget, og
vi holdt stille med værktøjet så længe, for
at træet ikke netop skulle falde ind over
toget. Nu hørte vi toget fløjte og sagtne
farten lidt. Vi så da plagene i vild flugt
foran toget, men måtte jo arbejde videre
med træet, til det faldt, hvor det skulle.
Nu standsede toget helt, og vi gik over ad
banen mod toget, som imidlertid kørte vi
dere.
Men det var frygteligt at se, at på ba
neskrænten lå et par ihjelkørte unge he
ste, mens tre til fire stykker var lemlæste
de på det frygteligste. En så vi, der havde
fået skåret bagpartiet op og flænset af, en
hov lå et sted, og mellem skinnerne lå hu
den af en rullet sammen som en gulvklud.
Tre af dyrene måtte slås ned bagefter. Jeg
hørte sige bagefter, at både lokomotivfø
reren og forpagteren måtte give mulkt
begge to, og efter mit skøn havde i hvert
fald lokomotivføreren den største skyld i
de arme dyrs skæbne.
Daglønnen var, da jeg begyndte i 1911,
2 kr om dagen, og på akkord kunne man
undertiden tjene op til 3 kr om dagen,

men vi måtte passe på ikke at overdrive
med for stor dagløn på akkord. Hvis vi
nåede ret meget over 2V2 kr, satte skovfo
geden priserne ned, det vil sige, det var,
når det drejede sig om at luge mellem
planterne om sommeren, slå mellem
planter, rense grøfter med mere, som vi
lavede lokal akkord med skovfogeden om.
Al skovning og hugning af større træer,
der skulle saves ud i alenslængde eller
lægges sammen i bunker, samt granhugning var fast akkord, som en skovfoged
ikke kunne ændre prisen ved. Vi sorterede
et bøgetræ for det første i kort snitgavn,
der hovedsaglig blev anvendt til træsko,
hjulfælge (det var jo i de gamle vognes
tid), og for det andet i småt snitgavn, der
anvendtes til smørdritler. Det store gavn
træ blev skåret på 67 centimeters længde,
og det små på 63 cm. Klovbrænde var det
træ, der var besat af mindre grene eller
overgroninger, hvor der havde siddet en
gren, hvor så stedet var overgroet af træ
ets vækst. Knuder var det træ, hvorpå der
var så store udvækster af grene eller afsa
vede grene, så det ikke var gørligt at flæk
ke det uden i store stykker, som en mand
knapt kunne læsse på en vogn uden at
bakse det op ad en af sidefjælene, der var
lagt op på vognbunden med den ene ende
og den anden på jorden, hvor knudestyk
kerne lå i stabel. Vi fik dengang 1,20 kr
for en rummeter stort gavntræ, 1,16 kr
for småt snitgavn, 1,10 kr for klov og 1 kr
for knuder, alt pr rummeter. Vi lavede
topbunker, hvor vi skulle anbringe både
ris og rafter i en bunke. Der skulle være 4
meter i tæt bunke i længden foruden bun
kens overskydende længde af bare ris. Så
dan en bunke fik vi 70 øre for. Senere eller
ind imellem lavedes der bunker af bare
rafter. En raftebunke var 4 meter lang, 1
meter høj og 3M meter bred, hvorimod en
topbunke skulle være 125 cm bred og 128
cm høj. Det var bedre at lave raftebunker

Skovarbejder Carl Jensen saver brænde i sin have
i Freerslev. Billedet er taget af lærer Johannes
Greve omkring 1960, da Carl Jensen havde
skrevet en lang række beretninger til NEU.
Savklingen var smal efter mange års skærpning,
men der var stadig bid i den.

2*

end topbunker, idet vi fik 1,20 kr for så
dan en bunke.
Skulle vi bære brændet ud af en kultur
til spor,1 fik vi for at bære det indtil 35
meter 12 øre for en rummeter og 20 øre
for en bunke. Mon man forstår, hvilket
slid det var for eksempel at bære 18 rum
meter brænde ud på sin skulder på en dag
for at tjene lidt over daglønnen, nærmere
betegnet 2,16 kr om dagen, undertiden
eller vel endda som oftest i en halv alen
sne med træskostøvler på. Gummistøv

lerne var ikke kommet endnu dengang.
Sneen hang i tøjet fra brændet og på træ
skoene sad den i store »klamper« (kaldte
vi det), så man stolprede af sted som en
beruset mand. Ris var til megen gene, og
jeg var ikke anderledes, end at jeg somme
tider tænkte, når de store planter svirpede
ind i øjnene med kvistene, at bare skovfo
geden eller greven selv fik hvert andet
svirp, fik vi måske lidt mere for arbejdet,
så vi kunne få tid at værge os lidt bedre
mod svirpene. Ak ja.
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Plantningen om foråret foregik på den
måde, at man gravede riller, en alen brede
(cirka 63 cm) og V2 alen dybe. Planterne
var i sin tid sået i bede i planteskolen og
var vel tre til fire år, når de blev plantet ud
i skoven på voksestedet. Alt plantearbejde
foregik med megen omhu. Planterne
skulle behandles som spædbørn, hvad de
jo også var på deres område, og der var
opsyn over os dagen lang fra klokken 6 til

klokken 6, som var vor arbejdstid den
gang. Gran og elm, ask, birk, lærk og an
det blødtræ blev der gravet huller til, 30 X
30 centimeter eller 40 X 40 efter planter
nes størrelse. Vor daværende gamle jæ
germester Hauch2 var noget af en origi
nal. I plantetiden, hvor det hele dengang
foregik på dagløn, måtte en arbejder ikke
sinke sit arbejde ved at tage hatten af til
hilsen, når jægermesteren kom og tilså

En ædelgran fældet 1914 i Dyrehaven ved
Klampenborg viser udmærket, hvorledes et træ
blev hugget og savet. Til venstre er der hugget et
forhug. Et sidehug er hugget, hvor
skovarbejderen holder sin hånd. Et tilsvarende
findes ned mod jorden. Stammen er savet over
fra højre frem mod forhugget. Træet skulle have
vippet over forhuggets hjørner, men forhugget
har været forkert beregnet. 1 hvert fald er træet
faldet næsten 90° forkert, måske fordi vinden har
trukket for stærkt i toppen af den meget store
ædelgran.

arbejdet. Ellers skulle man jo altid tage
hatten af - selvfølgelig - det er jo kun
almindelig høflighed, når en overordnet
kom til stede. Jægermesteren kunne un
dertiden råbe så højt om en ting, der ikke
passede ham, at folk blev helt fra snøvsen.
En mand fik under plantearbejdet vendt
toppen af planten ned i jorden i stedet for
roden, altså fordi han var nervøs over den
strenge mands nærhed. Jægermesteren så
det uheldigvis og beordrede manden til at
tage sit tøj og gå. Ved skovfogedens mel
lemkomst fik han dog lov at vente til af
ten. Da jægermesteren var væk, sagde
skovfogden til manden: Kom blot igen i
morgen, men tag en anden hat eller hue
på! Det gjorde han så, og dagen efter
spurgte så jægermesteren skovfogeden,
om han nu havde permitteret den ukyndi
ge arbejder. Jo, hr jægermester, men
manden gik lige ved siden af med en an
den hat på. Så var det i orden! Jægerme
steren var en umådelig klog mand efter
sin tid på det forstlige område, men det
blev fortalt, at han aldrig spiste æg af sine
egne høns, fordi han havde set, at de un
dertiden gik og hakkede i hans mødding.
Om han tænkte, at høns andre steder fra
var mere velopdragne, vides ikke, men en
særling var han. Jægermesteren tog sin
afsked i 1915, så vidt jeg husker.
Nu kom der nye og bedre tider for ar
bejderne, idet den nye forstinspektør
Storm var en mand med helt andre syns
punkter. Han fik ordnet det sådan, at alle
boede husfrit, når de gik på arbejde i sko
ven, uden at man var pålagt nogen tvang,
men så skulle man betale den gængse
husleje igen, hvis man forlod skovarbej
det. Storm fik også indført, at vi fik vort
værktøj repareret gratis, blot vi fremviste
tilbørlig regning fra smeden. Vi fik også
mere for vort arbejde, hvor han kunne
komme afsted med det uden at træde de
gamle skovfogeder for nær.

I 1917 blev der dannet en afdeling af
Landarbejderforbundet i Haslev-Freerslev
sogne. Jeg var foreningens første kasserer,
og det faldt i min lod at deltage i en kon
gres i Roskilde samme år. Kongressen
fastslog blandt andet, at de lokale afdelin
ger gerne selv skulle forsøge at forbedre
kårene for arbejderne. Det blev i vor afde
ling bestemt, at vi skulle søge forhandling
med forstinspektør Storm om nævnte
forhold. Alle skovfogeder ialt seks fra
Bregentved Gods var mødt frem for at du
pere os stympere. Vi var en mand eller to
fra hvert skovdistrikt. Man spurgte, hvem
der havde givet os mandat til denne for
handling, eftersom vel kun halvdelen af
skovarbejderne var organiseret, og hvor
med vi ville begrunde en arbejdsnedlæg
gelse. Vi var vel nok noget forsagte alle
sammen, men jeg var da frimodig nok til
at fortælle, at vi aldeles ikke tænkte på
nogen arbejdsnedlæggelse, men kun at
forsøge på at få en mere rimelig betaling
for det arbejde, vi udførte. De gamle grå
hårede skovfogeder syntes jo, at det gik
bedst på den sædvanlige måde, og vi ar
bejdere og skovfogeder havde hver især
kunnet forhandle os til rette. Jeg havde
kort i forvejen haft et sammenstød med
vor gamle skovfoged om et lønspørgsmål
vedrørende nogle store graner, der dels
var væltet af stormen, dels knækket over,
så der var så meget spaltet træ, der gik til
spilde, uden at man kunne bruge det, men
min samtale med skovfogeden var nytte
løs. Denne hændelse slyngede jeg fra mig
i alle de ærværdige herrers påhør og
mente, at en forhøjelse af den faste pris
var at foretrække, så man ikke var afhæn
gig af en skovfogeds syn på sagen i dette
eller andre tilfælde, hvor den gængse be
taling ikke var antagelig for arbejderne.
Forhandlingerne endte da også med, at
vi kunne gå hjem og fortælle vore kam
merater, at vi nu skulle have 30 øre mere

pr rummeter brænde af godt og ondt. Det
var i virkeligheden et stort pålæg dengang
og betød, at et par unge folk kunne tjene
en krones penge mere om dagen på ak
kord, uden at skovfogeden kunne sætte
prisen ned.
Vi havde et års tid i forvejen tilladt os at
skrive direkte til grev Moltke, Bregent
ved, om de stigende priser på fødevarer og
søgt om et tillæg til daglønnen, men det
var rent privat uden fagforening og uden
om skovfogeden. Han blev da også smæk
vred, da han fra greven fik vor frækhed at
vide, og han ville absolut vide, hvem der
havde skrevet det infame brev til selveste
greven i stedet for at komme til ham først.
Han fik nu aldrig at vide, at det var mig,
men forøvrigt så var vi jo nogle stykker,
der stod last og brast om følgerne, hvis der
blev noget. Nå - det blev dog sådan, at
brevet skaffede os 4 øre pr barn om dagen
til rugbrød. Det var dog penge, for ham
der havde 13 børn, betød det 52 øre mere
om dagen, enten han var på akkord eller
dagløn.
Nå, tilbage til vort møde hos forstinspektøren. Han var som sagt en god
mand, og dagen efter, da min makker og
jeg stod og savede med den store sav ude i
Sofiendals Hestehave i bagende sol, (vi
sommerskovede den sommer på grund af
manglende udenlandsk brændsel) kom
forstinspektøren på cykel forbi og stand
sede op og talte med os. Han var selv varm
som en nylig nedfalden hestepære, og vi
to kammerater havde kuns bukserne på.
Han tørrede sig over panden og stønnede
af varme, og han hilste venligt og så på
vore svedige kroppe, og så sagde han næ
sten forlegen med henblik på vor for
handling dagen før: Ja, I kan nok forstå, at
jeg ikke kan gøre helt, som jeg helst ville
af hensyn til de gamle skovfogeder, men
jeg kan godt se, dette er galt, og det skal
nok blive ændret til det bedre. Som sagt
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Medførte arbejdet at fælde træer altid en vis
risiko, var sliddet med at bære træet ud til
kørevejene nok det, der prægede den tids
skovarbejdere. Tegningerne er hentet fra Paul
Wegge: Lærebog for Skovfogeder 1909, der
indeholder et afsnit om gode og forkerte
arbejdsstillinger. De to første figurer viser
korrekte bæremåder, medens den sidste,
nakkebæringen, slider alt for hårdt på kroppen.
Den første løftestilling er god, den anden forkert.
Udgiveren har ikke fundet gamle fotografier, der
viser virkelige bærestillinger.

Sarauws hakke er konstrueret 1868 af skovrider
Conrad Sarauw ved Petersgård i Sydsjælland.
Han har selv skrevet om udviklingen af den i
Tidsskrift for Skovbrug 1876. Den anbefales i
Lærebog for Skovfogeder 1909 til fremstilling af
plantehuller, hvor jorden ikke er for stenet.
Skaftets længde er 113 cm, og redskabet angives
at veje 4 kg. Skovarbejder Carl Jensen kalder den
en Saros-hakke, for han har aldrig læst om den,
kun arbejdet med den, og han syntes bestemt
ikke om den. Ifølge lærebogen kunne en mand
hakke 200^-00 huller om dagen 47x47 og
37 cm dybe.

indførte han flere gode ting for arbejder
ne, men døde desværre så af den spanske
syge i november 1918. Den 1. februar
1919 tiltrådte så forstinspektør Jagd, der
kom fra Sverige, hvor han også havde
været skovrider. Som alle unge og nytil
trådte embedsmænd blev der jo indført
nye bestemmelser om mange ting, og det
var ikke altid ros, han uddelte, når han
kom ud til arbejderne i skoven.
De unge skovfogeder var skrækslagne,
når de vidste, at forstinspektøren var i
anmarch, mens de gamle skovfogeder lod
ham dominere, så meget han ville, og så
gjorde de alligevel, som de selv syntes i
mange ting, når han var forsvundet igen.
Vi havde indtil omkring 1918 kun et
spisehus til alle fire skove hørende under
vort skovfogeddistrikt, og dette hus, der
kunne rumme en 14 til 16 mand, var jo
ikke nemt at flytte, og det stod altid i
Haslev Orned Skov. Det havde forøvrigt
det smukke navn, »Det blå øje«. Om det
er fordi, at vi skovarbejdere i særdeleshed
er et særligt blåøjet folkefærd, ved jeg ik
ke. I hvert fald har vi aldrig givet hinan
den blå øjne, uden det er sket ved et uheld
under arbejdet. Nu kom der lidt efter lidt
huse til alle skovene, og nu er det sådan,
at der skal være hus ved alle arbejdssteder

blot til at spise i og hænge trøjen fra sig.
For mange år siden før husenes tid var jeg
makker med en jyde, større og kraftigere
end jeg. Han havde nødvendigvis jo så en
større trøje eller frakke end jeg, og jeg
fandt jo ud af, at hans trøje nemt kunne
dække over min, når vi hængte dem fra
os, mens min, som var mindre, jo ikke
kunne dække over hans. Følgelig hængte
jeg altid hans trøje uden over min, så hav
de jeg altid en tør trøje at tage på om afte
nen. Jyden sukkede tit over denne skæb
nens tilskikkelse, men måtte jo indrøm
me, at det var meningsløst, at to trøjer
skulle være våde, når man kunne nøjes
med een. Han lader mig stundom høre for
det endnu, skønt det er 35 år siden, og så
ser han på mig med et rigtigt jydesmil og
siger, at her var alligevel sjællænderen
den klogeste.
Vor gamle skovfoged var en dygtig
mand i sit fag, men han forlangte også
godt arbejde af sine folk. Selv kunne han
udføre alt skovarbejde til fuldkommen
hed, både at hugge med den store økse og
grave i skovbunden med den 17 tommer
lange rillespade (de 17 tommer var læng
den på spadebladet). Vi havde dengang
nogle hakker, kaldet Saros-hakker efter
opfinderen. Undertiden skulle vi hakke
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huller til granplanter i stedet for at grave.
Disse hakker var umådeligt tunge at bru
ge, tykskaftede og klodsede, så vi kaldte
det strafarbejde, når vi skulle bruge disse
hakker, og ønskede ikke noget godt for
opfinderen, der sagdes at have været
skovfoged på godset. Det var den gamle
jægermester Hauch, der havde indført
brugen af dem. Da jægermesteren egen
hændig ville demonstrere for skovfoge
den, hvordan de skulle bruges, tog han en
af hakkerne og løftede den så langt bag
over, at han ikke magtede at få den frem
til noget hak, men tabte den ned på sine
egne haser, hvorefter han forsøgte igen,
men denne gang fik hakken fat i en ned
hængende gren af et nærstående træ, og
så tabte Hauch både hakken og tålmodig
heden og stak i trav væk fra pladsen til
stor morskab for skovfogeden med flere.
Vor gamle skovfoged var meget streng
med alt arbejdes udførelse. Vi skulle grave
huller til gran, hvor der var umådelig
mange rødder i skovjorden. Der havde
stået nogle gamle bøge på plantestykket.
Rigtig sort og tørveagtig skovjord kaldes
morjord. Der er det vanskeligt at få nye
planter til at gro, men i spadens dybde var
der sand eller grus underneden. Han for
langte, at vi i alle hullerne skulle grave så
dybt, at der kom noget sand med op. Det
var meget vanskeligt på grund af rødderne
fra de fældede træer. Derfor fandt jeg ud
af, at når vi fandt et sted, hvor der var
tåleligt at grave, tog jeg noget sand op
med spaden og delte om til huller, hvor
der manglede. Men så kunne skovfogeden
da se, at vi havde sandet fremme i alle
hullerne, og så var det godt, og planterne
groede. Skovfogeden gravede selv et
kæmpehul med sine kæmpekræfter og
sagde: Sådan skal det være. Da ejerman
den af spaden, skovfogeden havde brugt,
igen skulle tage fat, tog en kammerat ham
i skjortelinningen og sagde, nu holder jeg

ved dig, til svimmelheden går væk, ellers
falder du i.
Skovfogeden påstod, at han kunne vur
dere et træs længde ved at gå frem så langt
fra træet, at han kunne nå at se træets
topkviste, når han bøjede sig og kikkede
ind mellem sine ben. Så langt han var væk
fra stammen, så langt nåede træet, når det
faldt. Det kunne godt være nyttigt at vide
dette, for eksempel hvor der var en stor
grøft eller en indhegning med små plan
ter, der ikke gerne måtte beskadiges,
navnlig granplanter er skøre som glas, når
de er gennemfrosne i strenge vintre, men
også andre planter blev skøre af frosten.
Skovfogeden forlangte også, at når han
satte en pind i jorden i et træs faldretning,
skulle vi ramme pinden med træets
stamme, når det faldt. Det bemærkes, at
det selvfølgelig var mange meter fra roden
af træet, at pinden stod, og det lod sig som
regel gøre at ramme pinden.
I krigsårene 1914-18 fældede vi mange
store ege om sommeren. Barken blev
skrællet af og skåret på en hakkelsesma
skine, og først når den var knastør, blev
den fyldt i sække og solgt til garvesyre,
som ikke kunne fremskaffes på anden må
de.
Krigen medførte også, at alt sommerskovet træ ikke blev sorteret i gavn og
klov og knuder. Alt blev lagt i klovbrænde
til folks vinterbrændsel. Jeg må også for
tælle, at da en del skovarbejdere i august
1914 blev indkaldt til sikringsstyrken,
betalte grev Moltke al gæld, man havde,
samt udbetalte daglønnen til konen her
hjemme, og havde man en gris under op
fedning til hjemmebrug, betalte han også
grisens æde. Det var en smuk gestus af
vor gamle greve.
I den skovpart, der hedder Haslev Orned, findes et bredt bælte af små og store
sten, hvoraf mange nu står på Haslev Kir
kegård som gravsten. Da grev Moltke

fyldte 70 år, ville man rejse en sten i Bregentved have med hans initialer og årstal
til ære for ham. Der lå to store sten i
nævnte skov kaldet Hesten og Koen. Det
var meningen, at Hesten skulle have væ
ret transporteret til Bregentved, men den
var for stor. Så måtte Koen afsted. Man
rekvirerede en blokvogn fra København
vel sagtens nok Falcks, og ved hjælp af en
traktor og to lastbiler blev den slæbt til
bestemmelsesstedet, men det varede 3 el
ler 4 dage at transportere den de 4 til 5
kilometer, foruden at traktoren faldt fra
hinanden af overanstrengelse. Fire eller
fem mand var med af godsets folk, også
nogle skovarbejdere, og man nåede da vejs
ende med stenen, der nu står som et min
de om 70 års dagen. Jeg mener bestemt,
det var 20. august 1924. Om aftenen var
der fest i ridehuset, hvor folk blev bevær
tet med vin og småkager, foruden at den
gamle skovfoged Christiansen, Østerskov,
blev benådet med et dannebrogskors. Om
det var selve den samme dag, tør jeg ikke
sige, men det var i den forbindelse. Han
holdt hovedtalen for greven og var en
gammel stout mand med fuldskæg og or
det i sin magt, og korset skal nok have
prydet hans brede bryst.
Jeg må vist her fortælle om en begiven
hed, der fandt sted i skoven, uden at den
omhandler skovarbejdet. Da grev Moltke
sådan som ved 1880 holdt bryllup med en

Ålsbro bakker på Vestfyn fotograferet marts 1918
af fotograf K. Dall Schmidt i Årup. Billedet giver
et stærkt indtryk af, hvor kraftigt der blev fældet
i krigens sidste år. Selv stubbene i jorden blev
gravet op og flækket til brænde, hvilket ellers
ikke var skik.
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datter af den gamle og velbekendte gods
ejer Estrup (der som bekendt var landets
førstemand i firserne), holdtes der bryllup
i flere dage. Der var dækket bord ude i
skoven Bregentved Dyrehave på den store
runddel. Jeg må igen prøve at tegne et
billede af skovlandskabet. Der er tre alleer
i Bregentved Dyrehave, der alle tre samles
på den nævnte store runddel.

En side i Carl Jensens beretning.
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2. hedder Kaskadealleen. For enden af den står et
stort monument for Kong Frederik den femte, der
forlenede Moltkeslægten med Bregentved.
2. Midteralleen med slottet. 3. Floraalleen med
Flora selv stående ved enden af alleen. Hvad den
skal symbolisere, ved jeg ikke, med mindre det
skulle være symbolet på en frugtbarhed af havens
og skovens flora. 4. er den nævnte store runddel,
hvor der var dækket bord i tre dage for alle, der
ville komme og spise. Om fuglene ikke har
leveret lidt ekstra syltetøj, er dog vel et
spørgsmål, for som det ses på billedet, er der
træer rundt om alle runddelene, men måske har
bordene stået omtrent midt på runddelen, hvor
træernes grene med tilhørende fugle ikke kunne
nå ud over. 5. er den næste runddel og 6. den
mindste. 7. er et temmeligt dybt hul eller måske
rettere en hulning i skovbunden. Skovfogeden
fortalte, at det var et hul, hvor der sad nogle
musikanter skjult, engang da kong Frederik den
fjerde skulle ankomme til Bregentved. De skulle
skjult i hullet falde i med musikken, når
majestæten ankom pr vogn fra hovedstaden, jeg
har selv læst om, at kongen, der j-o havde bygget
rytterskoler rundt om i landet, skulle se sin skole
i Freerslev. Den ligger her endnu ved mit lille
hjem. Børnene her fra Freerslev skole skulle være
opstillet i Bregentved slotsgård ved kongens
ankomst. Det var de altså også, efter hvad jeg
har læst. Om det var i en bog eller et lokalt blad,
husker jeg ikke mere. Der er endnu en rest af den
gamle vej, der dengang gik gennem skoven. Hu
går den udenom. Hævnte hulning, hvor
musikanterne sad skjult, kaldes endnu for
Kongens Hul af os gamle skovarbejdere. Der er
nu unge bøgetræer i og omkring Kongens Hul,
som jeg har været med at plante for 40 år siden.

Bregentved fotograferet fra luften 1933. Man ser
det store anlæg med vældige avlsbygninger,
gartneri og damme til fiskeopdræt, udstrakt park
og gamle alleer.

Vor gamle skovfoged Christiansen (der
var en hel skovfogedslægt af Christiansener) døde pludselig i 1924 en påskelørdag
den 30. marts. Vor nye skovfoged hed
Hansen og var omkring det halve hundre
de, da han blev skovfoged. Han var på
mange måder en god mand, der gerne
undte sine arbejdere en god akkord. Han
var meget dygtig på alle områder også til

at skælde ud, men det mærkelige var, at
han kunne se så streng ud med det ene
øje, mens det andet ligesom udtrykte, at
det ikke var så slemt ment. Men når han
kom og havde belavet sig på at skælde os
godt ud, og der så intet var at skælde ud
over, blev han meget skuffet og vranten.
En gang min makker og jeg skulle fælde
en temmelig stor eg, der havde en meget
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stor sidegren i den side, hvortil den også
hældede stærkt, var han meget nervøs
for, at vi skulle flække stammen, når egen
faldt. Eg er nemlig slem til at flække, hvis
den falder på en sådan stor sidegren. Lad
os tænke den store sidegren sidder mod
vestsiden af egen, så skal egen helst falde
på syd- eller nordsiden, sådan at grenen
kommer sidelæns til jorden i faldet, men
det er selvsagt ikke let, når både stammen
og grenen hænger stærkt mod vest. Nå, vi
lovede jo skovfogeden at gøre vort bedste,
når vi fældede træet dagen efter, og da jeg
på dette tidspunkt havde været skovarbej
der i over 20 år, var jeg jo ikke ukendt
med træfældning. Det gik da også, som
det skulle, og egen flækkede ikke, men da
skovfogeden kom i løbet af dagen, udbrød
han næsten forfærdet: Jamen, I har jo ik
ke flækket egen. Det kom i en tone, som
om det var forkert, at vi ikke havde gjort
det. Der var jo ikke, mens træet stod på
roden, megen sandsynlighed for at undgå
at flække det, og nu var der jo intet at
skælde ud over. Vi gamle arbejdere tog jo
aldrig hans udskæld så højtideligt, men
havde ofte en eller anden lille vittighed at
afparere med.
Det var noget af et problem, navnlig for
nybegyndere, da tiden kom, hvor vi skulle
lægge træet af i bestemte kævler, alt ef
tersom hvad de skulle bruges til. Svelle
kævler måtte være næsten lige så knorte
de, det skulle være, men måtte ikke være
under 29 cm tykke i den tynde ende og
ikke indeholde mere end 14 cm med rød
marv. Længden skulle gå op i 2,6 meter,
altså de måtte være 2,6 eller 5,2 eller 7,8
meter lange. Tændstikkævler måtte ligge
fra 18 til 30 cm med vilkårlig længde.
Træskokævler måtte være lidt knortede,
35 cm tykke, vilkårlig længde dog ikke
under 3 meter. Finérkævler skulle være
fuldstændig rene og blanke altså fri for
alle knaster eller overgroninger af gamle

grene. Parketkævler måtte være lidt
knortede og mindst 30 cm tykke og vil
kårlig længde. Ingen kævler måtte være
under 3 og ikke over 8 meter lange af
hensyn til jernbanevognens længde. Kun
skibskølskævler måtte være så lange, de
kunne blive, og blev så transporteret på to
jernbanevogne.
Alt træ og kævler blev i de første 15 til
20 år kørt væk fra skoven med hestekraft.
Det var et slid både for skovkusken og he
stene, men øvelsen gjorde mester, og det
var utroligt, hvad to stærke jydeheste
kunne trække ud, selv om skovbunden
ved vintertid tit er opblødt og tung. Jeg
har set skovfogedens to bedste heste træk
ke 5 kubikmeter gran ud af skoven.
Det afkastede træ (favnebrændet) måtte
jo læsses med håndkraft i forbindelse med
en stærk ryg og et par gode ben. Kævlerne
blev læsset med de gamle trebenede store
kraner med en vire ned om en tromle,
man så trak rundt ved hjælp af to tykke

En skovvippe er et godt eksempel på de snilde
redskaber, som var udviklet til brug i skoven.
Den er beregnet til at løfte liggende træstammer.
To svære brædder er samlet i en kraftig fod, som
hindrede vippen i at synke i skovbunden. Kæden
blev lagt om stammen og en granrafte vinkelret
på denne. Håndspagens krog sattes i kæden og en
jernnagle blev sat i et passende hul, således at
stammen kunne løftes lidt. Den anden nagle
sattes i et hul længere oppe, således at den kunne
overtage vægten, når stammen sænkedes lidt, og
således fortsattes.

)er fandtes mange udgaver af kraner til brug i
men. De skulle helst være til at skille ad og af
etikel konstruktion, således at de var lette at
arere. Tegningen er fra Paul Wegge: Lærebog
for Skovfogeder, 1929.

stavere, mens den anden ende af viren var
fastgjort rundt om kævlen. Nu har man
små let brugelige kraner, der meget snildt
kan læsse store kævler, eller lastbilen er
forsynet med et spil, der pr motorkraft
trækker kævlen op på bilen.
De fleste gamle eller blot lidt ældre
skovarbejdere og forstmænd husker sik
kert længe den storm, der drog over land

et den 8. februar 1934. På vort distrikt
blæste 90 tønder land granskov om eller
knækkede som tændstikker. Nogle graner
knækkede højt oppe, andre kun en meter
eller to fra roden, men det var et forfær
deligt virvar, idet de lå ind over hinanden,
og mange af stammerne var flere alen fra
jorden, idet de blev båret oppe af måske
tre til fire andre, der lå underneden. Det
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var et spændende arbejde i mere end en
forstand at få dem afhugget og savet fra
roden. Mange lå i spænd mellem andre og
kunne undertiden, når de blev revet fri,
slå langt op i luften eller ud til siden. Man
skulle være meget agtpågivende og se sig
godt for, hvis man ville undgå en ulykke.
Dagene den 9. og en del af den 10. var

omtrent alle skovarbejdere, foruden alle
andre man kunne få fat i, ialt cirka 60-70
mand beskæftiget med at rydde banelini
en, hvor på en strækning af et par hund
rede meter træerne var faldet ind over
skinnerne. Man kom med små bitte hånd
økser, men alle blev antaget. Træer og
telegraftråde var indfiltret i hinanden, så

Skovarbejder Carl Jensens hus Boelshuset i
Freerslev ved Haslev fotograferet i 1960erne af
lærer Johannes Greve. Han havde en stor have,
men intet landbrug. I en årrække havde han fri
fra skoven i høstens tid. Resten af året var han
heltids skovarbejder.

det var noget af en rebus eller vel snarere
en kryds og tværs opgave at få det skilt ad,
men togene kunne jo ikke passere, før det
var i orden. Man regnede med, at på de 90
tønder land havde stået 20.000 graner, så
der var travlhed. Da banen var helt ryd
det, fik de nødstilkaldte folk deres afsked
igen. Foruden granerne blæste omkring
80 til 90 store gamle bøgetræer om, men
der kom skovarbejdere fra Næstvedegnen
og ordnede dem i løbet af foråret.
Jeg måtte i min daværende egenskab af
formand for fagforeningen til Roskilde til
møde for at få klargjort, hvor meget vi
arbejdere skulle forlange for besværlighe
den med det væltede gran. Vi var folk fra
mange afdelinger og enedes om, at 40%
tillæg ville være passende. Det fik vi også
uden noget vrøvl. Det blev hen i septem
ber, før vi var færdige med alt arbejdet
med de væltede graner. Det havde varet
en halv sommer, men det var godt for mit
vedkommende. Jeg mistede min kone den
16. marts. Det skal jeg ikke komme nær
mere ind på, men kun tilføje, at al den
travlhed i skoven ikke tillod mig at falde
sammen. Jeg havde 3 ukonfirmerede børn
dengang, den yngste 8 år, så der var nok
at spekulere over. Nå - tiden læger alle
sår, og efter fire års enkestand fik jeg igen
en god lille kone og så tre sønner og to
døtre. Jeg er næsten lidt vigtig over den
ældste søn, idet han var med det første
hold frivillige soldater nede i Gaza. Nej,
jeg er ikke vigtig, for jeg er så langt fra
militarist, men når man nu engang har
sønner som soldater, så må man jo glæde
sig over, når de skikker sig godt, også der.
Nå, det var ikke skovarbejde.
Ja, nu er tiden gået. Skovfoged Hansen
døde for 20 år siden. Vor nuværende
skovfoged Jensen er på lidt nær på min
alder. Han kom til Bregentved som aspi
rant i 1914, og jeg har kendt ham i de
mange år og arbejdet for ham i 25 år ialt.

Vor gamle grev Moltke døde den 23. ok
tober 1936. Vi - alle arbejderne - på ho
vedgården og i skoven fik ordre til at gå
hjem den dag. Vi fik det at vide af skovfo
geden lidt efter frokosttid. Folkene på går
den fik uden nogen aftale deres dagløn for
hele dagen, hvorimod vores skovrider ikke
fandt sig beføjet til at give os løn for den
dag. Skovrideren hævdede, at han havde
lov til at afskedige os den ene dag og anta
ge os igen den næste, men det godkendte
skovfoged Hansen ikke, og han lovede os,
som han kunne bande, at han skulle nok
få skaffet os løn for dagen. Det fik vi så til
jul samme år. De gamle Moltker til Bre
gentved var i fortiden bisat i Karise kirke,
hvor der var bygget et stort kapel for
slægten. Dette kapel kunne imidlertid ik
ke rumme flere kister, og der blev derfor
anlagt en grevelig kirkegård hernede ved
vort lille Freerslev ved Møllesøen, tæt ved
hvor den gamle vandmølle havde været.
Det var i 1888, at den første Moltke blev
lagt ned, efter hvad mine forældre har
fortalt. Han havde været kaptajn, formo
dentlig i flåden, for han havde udtrykt
ønske om at blive begravet i nærheden af
en sø. Nu er Freerslev Møllesø jo ikke no
gen større sø, men stedet er meget smukt.
Kirkegården ligger højt på eller ved en
skrænt ned til søen. Der står nogle store
gamle elme og asketræer på kirkegården,
hvor der nu hviler fire grever samt vor
gamle grevinde, der som før nævnt var
født Estrup. Hun var død nogle år før
hendes gemal, og der var muret et grav
kammer nede i jorden, hvor jo så også
greven skulle ned ved siden af hende. Der
blev sagt, at der var meget vand nede i
gravkammeret, da mureren skulle åbne
for nedgangen, det vil sige brække et
stykke mur ned.
Man måtte dræne fra gravkammeret og
ud til Møllesøen, og så kunne man gå
tørskoet nede i gravkammerets bund. Alle

vi skovarbejdere her fra distriktet var an
modet om at komme til stede ved grevens
jordfæstelse foruden naturligvis alle
skovfogederne samt forstkandidater og
forstinspektører, der så også bar ham fra
vejen og op til gravkammeret.
Det gamle grevepar havde ingen børn,
hvorfor da også godset gik i arv til den
ældste broders ældste søn, der i forvejen
havde Marienborg på Møen. Han, vor
nuværende greve, er ingen helt ung mand
mere, han er over de tres. Han er meget
ligefrem af væsen og taler gerne med sine
arbejdere. Jeg glemte at tilføje, at Bre
gentved Hovedgårds arbejdere jo selvføl
gelig også var med ved begravelsen.
Den nuværende greves ældste søn har
nu sin fars fødested Marienborg, mens en
anden har Turebyholm, der før var en
forpagtergård under godset, men dog i
fortiden har været en hovedgård, hvor vor
gamle afdøde greves mor skulle have resi
deret som enke efter hendes mands død
1875. Der skulle i den anledning bygges
om, og vel også bygges noget nyt, før hun
skulle flytte ind i sit palæ på Turebyholm,
men hun døde, før det blev færdigt, og så
indstilledes alt byggeriet, og Turebyholm
stod så i mange mange år som ufuldført og
lignede nærmest en ruin. Kun en fløj,
hvor forpagteren boede, var færdigbyg
get. For omkring 8-10 år siden blev der
igen taget fat på at gøre det færdigt der
ovre på Turebyholm, og nu bor der igen
en Moltke på Turebyholm.
Der kunne blive noget i retning af en
Storm P bog, hvis man kunne huske alle
de gavtyvestreger, der er bedrevet i sko
ven mellem de mange mennesker, jeg i
tidens løb har arbejdet sammen med, men
det hører med til livet i skoven. Forøvrigt
er der vel ingen steder, hvor arbejdere
samles, enten det er i skoven eller på en
fabrik, hvor der ikke laves lidt sjov, når tid
er. Det har kun været godmodigt drilleri
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og uskyldig morskab. Det kunne vist ikke
tænkes, at nogen for alvor ville genere en
kammerat, selv om han måske havde væ
ret lidt på kant med almindelig lov og ret.
Jeg vil blot opfriske et par stykker i flæng,
som jeg nu kan huske dem. Man må
erindre, at de første år af min tid i skoven
var snapsen kun til 27 øre pr hel flaske.
Det forklarer en del. En mand, der nu
forlængst er død, havde den skik, at han
altid drak mindst en flaske snaps om dag
en, og endda måtte han somme tider
hente ny forsyning henad eftermiddagen.
Men han var en meget dygtig arbejder,
der dog mest gravede grøfter eller slog
sten. Engang min makker stod og prøvede
at slå en stor sten i stykker, kom før
nævnte tørstige mand og stod og så lidt på
det. Du slår hende jo i røven, sagde Lars.
Hvad gør jeg? - Jo, lad mig låne hamme
ren, og nu fik Lars hammeren. Han
vendte stenen om på en anden side, og nu
gik den i stykker blot med et par slag, som
Lars gav den med hammeren. En anden
gang havde Lars lagt sig for at få en lille
lur efter middagsmaden. Vi andre tre fire
stykker drak da hans brændevin og satte
flasken pænt ned i hans taske igen. Efter
endt hvil skulle han som sædvanlig have
en slurk af flasken, men så da, at den var
tom. Hvor i H. er snapsen henne, sagde
han. Vi andre uskyldige mennesker så
meget uforstående ud, og vi sagde, at det
nok var musene, der havde været i flasken
(hvad der vitterligt ofte skete). Ja, det kan
jeg endda forstå, svarede Lars, men jeg
kan den o n d e ............. ikke forstå, at de
har sat proppen i igen. Tableau. Lars kørte
straks efter mere ammunition.
En anden gang, hvor to mænd havde
handlet piber, skulle der som altid gives
lidkøb mindst en flaske snaps, der så ofte
blev til flere, selv om begge piber ikke var
mere end 50 øre værd tilsammen. Da den
første flaske var tom, viste det sig, at der

var flere, der var mere tørstige. En mand,
Jørgen, blev sendt afsted til købmand,
men havde kun kørt et ganske kort stykke
vej, før han opdagede, at han intet cykel
spænde havde på. Nu var der ingen, der
havde noget sådan hos sig, hvorfor han da
også spurgte om blot et bånd til at binde
om buksebenet for cykelkædens skyld el
ler rettere sagt for buksernes skyld. Jo, en
hjælpsom mand (vistnok mig selv) havde
et selvbinderbånd i lommen, som så Jør
gen fik. Nu bandt han båndet om bukse
benet og jollede afsted, men vi så da, at
han havde bundet båndet om venstre ben
og afventede så hans tilbagekomst med
stor spænding for at se, hvor meget der
var tilbage af hans højre bukseben. Mær
keligt nok var der ikke sket noget med
bukserne eller kæden. Foranlediget af lid
købet var en anden mand Julius blevet i så
godt humør, at han besluttede at spendere
et par nye træsko på sig selv, da han alli
gevel på hjemvejen skulle forbi købman
den. Købmanden havde imidlertid ingen
så store træsko nede i butikken (man sag
de, at Julius skulle bruge nr 47), men oppe
på loftet mente købmanden, at der var et
par af dette nummer og gik nynnende op
ad trappen glad for at få solgt et nummer,
ellers kun meget få brugte. Julius stod og
lænede sig ind over disken, men fik så
pludselig kvalme og ænsede ikke at kom
me væk. Uheldigvis stod risengrynsskuf
fen trukket ud, og da købmanden kom ned
igen, så han, at Julius havde tilbageleveret
i hvert fald en del af eftermiddagens våde
varer ned imellem risengrynene. I stedet
for nye træsko måtte Julius nu betale
nogle pund risengryn, inden han forlod
butikken. Risengrynene ville han ikke ha
ve, og træskoene kunne han ikke få.
I sidste efterår døde en gammel mand
Rudolf her i byen. Han var vel nok den
mest opfindsomme blandt os alle. Nu er
det vel omkring 35 år siden, han forlod

skovarbejdet. Han fik på en eller anden
måde lokket Jørgen til at lade sig klippe et
unævneligt sted. Om det skete under nar
kose, ved jeg ikke, men Rudolf foretog
selv klipningen. Nu var Rudolf træsk nok
til at sige til Jørgens kone nogle dage ef
ter: Jeg tror, der er noget i vejen med
Jørgen! - Hvad mener du? Hvad for no
get? Jørgens kone stod jo uforstående. Ja,
noget er der, måske har Jørgen fladlus,
svarede Rudolf, dybt alvorlig. Hvor ved
du det fra? snerrede Jørgens kone. Jae, jeg
ved det jo heller ikke, svarede Rudolf,
men i hvert fald har han klippet sig. Det
skal jeg så snart få undersøgt, svarede Jør
gens kone. - Og så berettede Jørgen selv
et par dage efter, at han havde måttet
stille til parade for konen den pågældende
aften, men havde dog kunnet trøste hende
med, at det hele kun var tossestreger. En
endnu. En sommer, det var 1916. Jeg ar
bejdede ikke ret langt fra min daværende
bopæl og cyklede derfor gerne hjem til
middag. En dag jeg kom hjem (jeg boede
lige ved Høstentorp brugs), stod der fire af
skovens gutter og spiste grønne ribs fra
min nabos have og drak snaps til. Det var
også meget varmt. De kom alle ind hos os
og fik kaffe med et stænk i (som det hed).
Efter middag kørte jeg igen til skovs og
passede mit; jeg var ikke oplagt til at feste
den dag. Jeg havde en gris under opvækst,
den vejede vel godt 100 pund på dette
tidspunkt. Da jeg kom hjemad om afte
nen, mødte jeg først Jørgen, der var for
hjemkørende, og siden oppe ved udkanten
af skoven lå Lars under sin cykel, men i
vældigt godt humør. Nå - jeg fik hjulpet
ham på ret køl, og så startede han påny ad
Tjæreby til, hvor han hørte hjemme. De
andre to boede i Terslev, og dem mødte
jeg ikke. Til min store forbavselse hørte
jeg ved hjemkomsten, at grisen sprang op
og ned ad væggene (det var kun et træ
hus). Ved nærmere betragtning kunne jeg

Gamle Hestehavehus, et otte fags
skovarbejderhus uden jord i Nordrup Hestehave
under Giesegård på Sjælland. Det er fotograferet
af M. Schacke-Møller i 1952, netop som hylden
var ved at springe ud i juni. Huset var da
nykalket til pinse. Og stolperne var blevet tjæret,
som det på det tidspunkt var ved at blive
sædvane efter fynsk og jysk forbillede.
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se, at grisen var pærefuld, og i truget var
der rester af grønne ribs og stærklugtende
vædsker. Så kunne jeg forstå grisen.
Skovmændene havde været ude at se gri
sen og samtidig fodret den med samme
slags, som Julius hældte i risengrynene
plus de grønne ribs. Jeg fik dog grisen
beroliget igen ved at give den friskt koldt
vand og så forresten snakke med den, som
jeg plejede. Husmandsdyr er noget for sig

selv. Min kone havde haft gutternes visit
flere gange om eftermiddagen. De
trængte til kaffe. Jo - skovmændenes ko
ner har (som helhed) noget af mændenes
mentalitet og viser nødigt det strenge an
sigt, selv om de fester lidt ud over det
sædvanlige.
Nu må man ikke tro, at skovarbejdere
er sådan nogle udsøgte drukkenbolte. Det
var kun i ny og næ, at man holdt en fest-
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dag, men så blev også alt arbejde sat til
side. Det var jo kun, når vi var på akkord
arbejde, at vi kunne holde fest. På dagløn i
plantetiden gik der jo altid en eller anden
overordnet og så efter, at vi opførte os
ordentligt. Skete det, at skovfogeden kom
en sådan festdag, gik han langt uden om
os og forstyrrede ikke det glade lag. Så
kom han gerne med en eller anden lun
bemærkning om festen, når han kom dag
en efter.
Skovarbejderne er et kammeratligt fol
kefærd. Jeg tror, det er sådan overalt, li

gesom arbejdet jo heller ikke afviger me
get fra den ene skov til den anden. Når en
kammerat går i graven, har der altid været
indsamling til en krans, ligesom jo også
skovfogeden møder frem til begravelsen.
Ligeså med sølvbryllupper og guldbryl
lupper. Der blev altid givet en gave stor
eller lille. Blandt andet fik jeg et gavekort
på 80 kr på min 70 års dag. Ved sådanne
lejligheder kommer der gerne to mand
som overbringere af gaven. Vedkommen
de er næsten selvskreven til at blive til
frokost hos fødselaren eller sølvbrude-

Mellem Rone klint og Jungshoved ligger skoven
Store Hestehave, hvis sydøstlige del kaldes
Rakket. Vest herfor lå et hus umiddelbart op ad
skoven. Indtil 1925 var det et fæstehus under
baroniet Stampenborg (Nysø), og samme familie
har boet der i flere generationer.

Da Halvor Zangenberg opmålte og fotograferede
det gamle hus ved Rakket skov 1926, stod det
tomt og skulle rives ned. Væggene var
hvidkalkede i bryggers og køkken, tapetserede i
dagligstue og øverstue over en blå vægfarve. De
to ildsteders anbringelse tyder på, at køkken og
øverstestue engang har været en selvstændig
beboelse, eventuelt aftægt til en tidligere fæster.
Der hørte 4 tønder land til stedet. Det lille
landbrug kunne kombineres med skovarbejde og
træhusflid, men deltids skovarbejderen var udsat
for at få lønnen trykket i perioder, hvor udbudet
af arbejdskraft var stort.

parret, hvad det nu er. Jeg har personlig
været med som overbringer mange gange,
det følger jo med årene. Jeg har i de for
løbne 47 år arbejdet for tre skovfogeder og
under fire skovridere eller forstinspektører, som nu deres titel har været. Den
fjerde tiltrådte først sidste eftersommer.
Livet i skoven har været et slid, men et
dejligt arbejde, der fordrede en mands
hele opmærksomhed ved næsten alt ar
bejde. Et eksempel: at slå imellem planter,
hvor nælder og hindbær og alskens ukrudt
er meget større end planterne, fordrer den

største agtpågivenhed, ellers rammer man
for mange planter med leen, og så er deres
saga endt. Skovfoged Hansen kom engang
ved sådan lejlighed og sagde først: Nu slår
I vel ikke for mange planter. Vi indrøm
mede, at det trods al forsigtighed kunne
ske, at vi ramte en plante. Lad mig vise
Jer, hvordan I skal bruge letøjet, sagde
han. Han fik så et letøj i hænderne, og
slog med de tre første hug også tre planter
væk, hvorefter vi følte os foranlediget til
at gøre ham opmærksom på tilfældene.
Han så sig tilbage - jo, det var rigtigt nok,
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hvad vi sagde, og så - så skulle da også,
S . . . Han var næsten grædefærdig, da
han sagde: Ja, Ja, - men I vil nok passe på,
så meget I kan. Det lovede vi.
En anden gang vi lugede små bitte ege
planter, kom forstinspektøren og så på ar
bejdet. Hvor der er meget ukrudt og man
ge rødder eller sten i jorden, sker det let,
at lugejernet kan smutte, og man derved
kommer til at skrabe barken af de spæde
planter. Om han havde set sådan en skra
bet plante, husker jeg ikke, men han bad
om at få et lugejern for at vise os, hvor
forsigtige vi skulle være.
Ved et af hans første tag med jernet

skrabede han en plante, men undskyldte
sig med, at han ikke havde set den. Jeg
tvivler på, om vi andre kunne bruge den
undskyldning. Ved det næste tag skrabede
han huden af en plante lige fra rod til top.
Nå - den fik så en ordentlig omgang, sag
de han, og så overlod han lugejernet til
ejermanden igen og gik uden flere forma
ninger til os andre. Nu har jeg hovedsage
lig det arbejde at lægge gift ud for muse
ne. Det er jo let for hænderne, men ikke
for de gamle ben, når der som i denne
vinter har ligget megen sne.
Jeg har jo i de mange år oplevet lidt af
hvert, også i skoven. Jeg tror, jeg kan sige

det sådan i al beskedenhed, at jeg har ikke
været af de dygtigste, men vel heller ikke
af de ringeste. I så fald ville man vel ikke
beholde en mand i 47 år, i særdeleshed da
jeg har haft den skik at sige min mening
til de overordnede både om godt og ondt.
Der kunne skrives meget mere om sko
ven, om gavtyvestregerne med mere, men
jeg tror, jeg har fået det væsentligste med
og endda noget udenomsstof. Det bliver
med vemod jeg engang - måske snart forlader skoven, når den uigenkaldelige
sidste arbejdsdag er til ende.
(NEU 13 769, skrevet 1958).

To skovarbejdere saver ind imod forhugget. Man
ser tydeligt sidehuggene og arbejdsstillingen, der
krævede megen træning. Overskov, Boller.

G. Hansen fotograferede i 1942 en skovarbejder i
færd med at hugge forhug i Overskov på Boller
ved Horsens.

Det følgende er Carl Jensens svar på vore
supplerende spørgsmål, som fulgte med
takken for den store beretning om skov
arbejde. Vi bad blandt andet om eksemp
ler på vanskelige træfældninger, som
hans beskedenhed ikke havde tilladt ham
at tage med i første omgang:
Skovarbejde er i virkeligheden noget af et
håndværk, idet man skal have i hvert fald
fire til fem års øvelse og erfaring for at
kunne bedømme et træs bedste faldretning. Det samme gælder for den skarpe
sortering af brænde og gavntræ, og så er
skovning endda så alsidigt et arbejde, at

man faktisk aldrig får udlært. Der findes
stadigt på nye finesser også bortset fra
motorsaven, der nu anvendes i stor ud
strækning i de fleste skove. Disse save har
jeg aldrig brugt. Det er først de sidste 4—5
år, disse save er blevet gængse i skoven,
og de sidste 8-10 år har jeg ikke været
meget med til skovning af store træer.
I mine yngre år var det almindeligt, at
der blev stående nogle af de pæneste træ
er, hvor man huggede væk om vinteren til
plantning af en kultur om foråret. Disse
tilbagestående træer kaldtes for overstan
dere og skulle tjene til at skille frosten ad
om vinteren og solens påvirkning om
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sommeren. Jeg mindes en afdeling ny
plantede bøgeplanter, der frøs væk flere
gange. Det var værst om foråret, når det
var temmelig streng nattefrost og stærkt
solskin om dagen. Vi lavede bål ved den
side af kulturen, hvor vinden bar ind mod
stykket. Røgen skulle da forhindre solen i
at brænde så stærkt på planterne, før
dagtemperaturen var normal efter plan
ternes behov. Disse overstandere blev da
hugget væk ad flere gange, efterhånden
som planterne groede til, og disse var un
dertiden mere end to mands højde, før de
sidste overstandere kom under øksen og

saven. Sådanne overstandere skulle jo al
tid fældes med toppen ud på sporene. Der
var normalt 60 til 70 meter mellem spore
ne, hvor brændet bæres ud til, idet der er
fastsat en grænse for, hvor langt skovar
bejderne skal bære brændet. Den længste
afstand, man skulle bære brændet, måtte
ikke være over 35 meter. Vi måtte jo ikke
beskadige planterne, mere end det nød
vendigvis måtte være. Derfor skulle vi
fælde træerne udad til sporet, for at i
hvert fald toppen i nogen måde faldt på
sporene, hvor de jo gjorde mindst for
træd. Nu skulle vi så bedømme afstanden

til sporet fra træets rod og så beregne træ 
ets længde, og så fælde det enten lige ud
til sporet eller måske på skrå for at ramme
sporet med toppen, alt efter træets afstand
fra sporet og træets længde.
Man huggede et forhug og to sidehug,
hvor begge mænd huggede i takt, man
måtte ikke halte med huggene, det gik
taktfast, ligesom når to mænd tærsker
med plejl, men det kunne ske, at en økse
kunne sætte sig fast i træet og derved
bringe uorden i takten, som dog snart
genoprettedes.
Når forhugget var færdigt, stillede den

Træet i Overskov på Boller er fældet, og sneen
hvirvles op. Man må håbe, at træet er faldet
efter beregningen skråt hen over nyplantningen.
G. Hansens billedserie fra 1942 findes nu i ]agtog Skovbrugsmuseet i Hørsholm, hvor alle de
mange arbejdsmetoder er belyst.

Træet i Overskov på Boller er savet så langt, at
træet med kiler kan bringes til fald.

mest erfarne mand sig foran med en fod
ved hvert hjørne af forhugget for at se,
om retningen nu var rigtig. Et forhug
skulle helst være lidt hult, det vil sige, det
skulle være hugget lidt længere ind i
midten af træet end ved ydersiderne.
Tænker man nu anbragt en vinkel fra
hjørne til hjørne bliver træets rigtige
faldretning, hvor vinkelspidsen peger
henad, men alt dette skal jo den erfarne
mand tage på øjesyn og kan det også i de
allerfleste tilfælde.
Står træet lige op, kan man save langt
ind, om ved halvdelen, før træets vægt

begynder at lægge sig på saven. Så må
man bruge kiler, hvoraf man helst skulle
have en særlig stor til fældning af vanske
lige træer. Har træet en smule medvind,
kan det gå af sig selv. Kilerne kaldte vi her
omkring for vækkere, altså i flertal, ellers
en vække. Hang et træ til den ene side,
måtte man sætte en vække ind i siden,
hvor overvægten var. Undertiden måtte
man bruge flere vækker oven på hinan
den, navnlig hvis træet tilmed havde vin
den i den forkerte side, så fik det jo endnu
mere overvægt til siden. Det har sket,
man måtte bruge et stykke favnebrænde
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til hjælp, når træet var lettet så meget
med vækkerne, at der var plads til det, og
så en stor vække oven på favnebrændestykket for at få træet til at falde, hvor det
skulle. I stærk storm var det tit vanskeligt
og ikke uden fare at fælde træer. Tit måtte
man beregne meget holdetræ i den side,
hvor vinden kom fra, det vil sige, man
måtte ikke save så langt frem, for at der
kunne være noget mere helt træ at bræk
ke i vindsiden. Havde et træ stærk med
vind, var der fare for, at det kunne flække
af vinden, når man havde savet et stykke
ind i træets fældested. Det er der ingen

mennesker, der kan hindre, men man kan
prøve at forebygge faren ved at hugge
forhugget omtrent ind til træets midte,
eller ved at save på sned af faldretningen
og altså først save frem i træets sider.
Men alt til trods kunne det ske, at et træ
flækkede op, og så måtte mændene blot
skynde sig væk for ikke at rammes af den
flækkede stamme. Det skete også, at en
sådan flækket stamme blev liggende oppe
på enden af den del, der blev stående, og
det var næsten værre, for så måtte man jo
hugge resten om med øksen, idet det var
livsfarligt at lægge sig ned ved roden.

Selskabsdame frøken Simonsen tog dette billede
fra Egelykke skov på Langeland. Hun var på
spadsereturen ledsaget af herregårdens tjener,
som står til venstre. De to andre er
skovarbejderne Peter Spillemand og Laurits
Rasmussen, der har savet og kløvet en bøg.

Pra århundredskiftet blev det almindeligt at bruge
stormsave til at overskære de fældede stammer
med. Træstillingen havde den fordel, at
savklingen kunne gøres meget tyndere end bladet
på de store skovsave. Da disse blev lavet af bedre
stål med nye mere virksomme tandformer,
ophørte man med at bruge stormsave. Tegningen,
er hentet fra Lærebog for Skovfogeder.

Man kunne hurtigere springe til side, hvis
man stod op, når det hele endelig faldt
helt til jorden.
Jeg mindes, at den første vinter jeg var
skovarbejder, havde vi meget ofte mas
med at få træerne ned, når de skulle falde
mellem flere andre træer. Tit blev de
hængende, og så skulle vi save alenstyk
ker af, fra neden af, mens træet stod op ad
et andet. Så klemte træet til sidst om sa
ven, og så måtte vi hugge med øksen un
derneden med fare for at ramme savtæn
derne. Endelig faldt klodsen da af, og det
hængte træ faldt den alen ned ofte et
stykke i jorden. Dette gentog vi ofte med
8 til 10 alenstykker, før træet faldt. Alt
dette tog jo lang tid, og daglønnen var ofte
kun godt en krone pr mand, når den slags
uheld indtraf. Al træfældning var indbe
fattet i akkorden for brændet pr rummeter.
Det var et koldt arbejde, når der lå sne,
og jorden var våd eller frossen. Det var
nogle ret tungtskærende save, vi havde,
og det tog også nogle år, inden en mand
blev rigtig dreven i at file en sav.
Man kunne ikke altid vente, at de gamle
skovarbejdere viste en til rette. Ofte var
der nogle skælme imellem, som tvært
imod viste os noget helt forkert, og så
kunne saven jo slet ikke skære. Så stod de
og grinede godt ad os. Selv har jeg i min

tid meget ofte filet saven for en anden og
ukyndig kammerat. Det kunne ikke falde
mig ind at drive gæk med en stakkels
mand. Jeg må i al beskedenhed fortælle, at
mange gange har et par nybegyndere fået
min assistance ved træfældning, når de
var kørt fast, altså ingen udvej vidste.
Man havde sat alle vækkerne fast, uden at
træet rejste sig, som det skulle. Enten
havde man savet for lidt ud ved forhugget,
eller man havde sat vækkerne helt forkert
i skåret. Man kaldte savens skær i træet
for skåret. Selv har jeg for mange år si
den, 15-18 år vel, været ude for en fæld
ning, der var meget vanskelig. Træet
hang ind over skovvejen og over nogle
små grantræer, hvor det jo altså ikke
måtte falde. En hel eftermiddags arbejde
forslog ikke, og vi måtte spærre vejen om
natten samt hænge en flagermuslygte på
tværstangen over vejen. Næste dag tog vi
fat igen, men en gammel skovarbejder
sagde til mig, at jeg kunne lige så godt
give op, for jeg fik aldrig det træ til at
falde, som det skulle. Ti minutter efter
faldt træet, hvor det skulle, så anstren
gelserne var ikke forgæves. I sådanne
tilfælde får arbejderne dog ekstra betaling
for fældningen. Ellers var det jo også
meningsløst.
Meget af brændet kunne man flække

med skovhammeren, der var spids i den
ene ende af hovedet. Den spidse ende
kaldtes pennen og den brede ende for ba
nen.
Nu har jeg for nogle år siden lagt stor
skovning til side, men derimod har jeg
hugget megen ungskov på mine ældre
dage. Disse unge træer, 10-15-20 centi
meter i roden, bliver ikke mærket af
skovfogeden før hugsten, sådan som de
store træer mærkes med et langt rids i
barken. Disse unge træer bliver hugget af
de ældre skovarbejdere, der jo har de
mange års erfaring, og jeg har haft den
glæde, at vor skovfoged mere end en gang
har sagt, når han så min gennemhugning:
Jeg vil sige Dem, Carl Jensen, at hvis jeg
skulle have hugget her, ville jeg have
hugget det nøjagtigt, som det er hugget
nu. Bedre anerkendelse kan selv en gam
mel skovarbejder ikke få. Nu kan jeg mit
gode helbred til trods ikke mere døje at
hugge så længe ad gangen. Et træ på 20
centimeters tykkelse må jeg have et par
pusterum for at hugge om. Men det er jo
nok rigtigt, hvad vor forstkandidat sagde
til mig, at en gammel arbejders rutine i at
se, hvilke træer der skal hugges, opvejer
den tid, en yngre arbejder bruger, idet den
unge arbejder jo måske går rundt og rundt
og ser, om det eller det træ skal væk, for
så alligevel mange gange tilsidst at hugge
det forkerte.
Jeg har for nogle år siden været ude for
den pudsighed at hugge en afdeling, som
en fremmed forstkandidat havde vist ud,
altså ridset de træer, han syntes, der
skulle væk. Men nu kom vor skovfoged og
bad mig om at hugge, som jeg plejede og
ganske rolig overse de træer, forstkandi
daten havde udvist, for det var forkert
med den udvisning. Jeg tilgav gerne den
uheldige forstkandidat. Han havde jo kun
sit på papiret, jeg de mange års erfaring.
Der var truffet den ordning en vinter,
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at hvor der var små granplanter under
overstanderne i en kultur, skulle skovar
bejderne have en bestemt lille pris for
hvert lille grantræ, der ikke tog skade af
fældningen af de store træer, altså blev
knækket eller topslået. Nu var der et par
durkdrevne arbejdere, der brugte det fif at
plante de knækkede smågraner igen, det
vil sige, de stak dem ganske simpelt i jor
den igen, hvor det havde stået. På den
måde havde de jo næsten ingen beskadi
gede planter, når skovfogeden talte dem,
og fik jo så derved mange små pengepræ
mier, når regnskabet kom. Værre blev det

om sommeren derefter, idet alle de hur
tigt plantede træer gik ud. Skovfogeden
stod uforstående overfor fænomenet, til
han trak en plante op og så, at der ingen
rod var på, men kun en stump ende. Nu
var der jo storvask hos de to stympere, der
havde lavet fadæsen. Om de måtte tilba
gebetale præmierne, ved jeg ikke. Det er
vel mest sandsynligt, at skovfogeden lod
nåde gå for ret, men dette nummer lavede
de to ikke næste vinter.
De save, vi brugte for et halvt hundrede
år siden, var af en noget dårligere kvalitet,
end dem der bruges nu, navnlig den sav

man brugte til fældning af træerne. Sav
klingen var vel nok af stål, men hærdnin
gen har vel været så som så, idet det jo
kunne ske ved fældning, at et træ gik for
kert altså sidelæns, mens saven sad i skå
ret. Så kunne sådan en sav magelig bukke
sig sammen som et knæ uden at knække,
altså har den været blød i hærdningen.
For omkring 35 år siden kom de nyere
save med udtrækstænder. Det er tænder,
der står lige op og skal files lige over for at
trække savsmuldet ud af skåret. De første
nye save af det system hed Diston. Man
kunne få dem med to skæretænder imel-

En af de store egestammer i Hesnæs Arvevænge
er med en kran løftet op på to sammenlænkede
skovvogne, juli 1919. Det var solide vogne og
brede fælge hindrede vognene i at synke i
skov jorden.

Eorstassistent Axel Sabroe fotograferede februar
1919 en række usædvanlig fine egestammer. Top
og grene er allerede kørt bort fra Hesnæs
Arvevænge i Korselitse skov på Falster. En
45-årig bøgeunderskov står tilbage.

lem hver udtrækstand samt samme slags
save med fire skæretænder mellem hen
holdsvis. De var meget vanskelige at file
og rette op, idet udtrækstænderne skulle
være en tyvendedel millimeter lavere end
skæretænderne, når man skulle skære bø
getræ, og indtil en halv millimeter lavere,
hvis man skulle skære blødtræ som ask,
el, birk, elm og nåletræ. Der hørte et ap
parat til sådan en sav, hvorved man ved en
bestemt indstilling af en dippedub kunne
indstille tandhøjden på udtrækstænderne i
forhold til skæretænderne, som nævnt
foran, men det krævede megen øvelse og

tålmodighed, før man blev fortrolig med
at ordne sådan en sav. De gamle skæresa
ve, også kaldet stormsave, var med en
træstilling, som vores hjulmand lavede.
Han var helt berømt for sine stormsavstillinger. De var lavet både solide og ikke
for klodsede. Derved kom skovarbejdere
langvejs fra for at få en af Hans Jensens
fabrikat. En sådan sav kunne kun save en
kævle på 22 tommer, altså knapt en alen.
Så måtte vi skære resten med fældesaven,
hvis træet var tykkere. En stormsav var
almindelig 4^2 fod lang, mens en fældesav
gerne var længere 5 eller 5^2 fod. Der var
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flere længder, men der var jo også flere
fabrikater fremme. De mest brugte save
nu hedder Sandviken, et vældigt godt
svensk fabrikat med mange mange slags
og fra de største til de mindste. De er hel
ler ikke så vanskelige at holde i orden, så
de kan skære godt, eller - er det igen
øvelsen, der gør mester altså i at file og
afrette. Det er vel nu om ved 55 år siden,
de gamle stormsave blev hængt på knagen
hjemme i brændehuset, men er (forme
delst de mange drenge jeg har haft) for
længst gået al kødets gang. Ja - drengene
har jeg da heldigvis i behold, men nu er de
jo store drenge. Den ældste er fyldt 45 år.
Tre af dem er faste skovarbejdere som jeg,
og en fjerde er det om vinteren.
Jeg har ofte, før jeg begyndte at hugge

på de store træer, tænkt som så: Bare du
kunne tale, du gamle træ, så ville du kun
ne fortælle meget fra gamle dage, helt fra
Frederik den andens tid, da hans ungdoms
elskede, Anna Hardenberg, var hersker
inde på Bregentved, idet hun jo var gift
med besidderen af Bregentved Oluf Krognos. Det store træ, jeg var med at lægge
til jorden med de 72 rummeter brænde i,
har jo sikkert haft mere end tre hundrede
år på bagen, og det er nu 36 år siden, vi
fældede det. Jeg tænker mig, at Anna
Hardenberg har siddet under dets skygge
og funderet over livets fortrædeligheder,
som denne verden er så rig på, selv om et
menneske også ejer rigdom på anden må
de.
(NEU 13 915, skrevet 1958).

En tung kævle slæbes ud fra Hesnæs Arvevænge
ved hjælp af en talje, juli 1919.

I fortsættelse af skildringen af kornhøsten
i Carl Jensens ungdom, da han tjente hos
bønder, har han skildret det ene høstgilde
på Bregentved, som han har været med
til. Carl Jensen så noget, som mange an
dre ikke har set eller i hvert fald ikke har
fortalt om, og så viser beretningen, at
skovarbejderen var fagmand, og at sko
ven ikke havde noget med agerbruget at
gøre i Carl Jensens tid:
På Bregentved, som er en gård på mellem
fem og seks hundrede tønder land, var der
i min ungdom mange høstfolk og i mine
forældres ungdom og manddom endnu
flere, fordi alt kornet (sæden) skulle mejes
med hånden. Desårsag var der jo også en
mængde mennesker med ved høstgilder
ne, idet hver arbejder og husmand skulle
have konen med. I årene omkring 1920
var jeg med til at høste to dage på Bre
gentved, idet jeg boede temmelig nær
gården og som fast skovarbejder jo hørte
til godsets fastansatte folk. Når det kun
var to dage, var det, dels fordi man i det
væsentlige var færdig med negene, dels
fordi der var rigeligt arbejde i skoven.
Den gamle greve, Frederik Moltke, som
døde den 23. oktober 1936, var en i alle
måder flink og omgængelig mand, der in
gen forskel gjorde på dem, der havde hø
stet på hans marker i to dage, og på andre,
der havde haft hele høstens møje og be
svær. Min kone og jeg blev da også ind
budt til høstgildet. Det har vel været året
1921 (desværre er der et hul i min hu
kommelse på dette punkt). Høstgildet
holdtes oppe på et sædmagasin,3 hvor der
var god plads til de mange mennesker, og
hvor der ingen risiko var for, at loftet ikke
kunne bære. Det var beregnet til at kunne
bære flere hundrede tønder sæd, så bjæl
kerne og brædderne var ikke pindeværk.
Maden var suppe og oksekød og en
dessert, som jeg ikke kan huske navnet på.

Til kødet og kartoflerne vankede der rød
vin, og til en ostepind (som det kaldtes),
gik ladefogeden rundt med en akvavit til
alle, der satte pris på en opstrammer efter
anstrengelserne med den varme mad. Der
skulle ikke spares på noget, og det var en
flok glade mennesker, der så lidt senere
tog fat på dansen. Greven og grevinden
selv var jo tilstede og hilste så vidt muligt
på hver eneste gæst. De gamle udslidte
husmænd og arbejdere trådte lidt hårdt i
gulvet, når de svingede damerne rundt i
dansen, og mange af det svage køn var jo
bygget i uimodsigelig rundbuestil, som
ikke gjorde det lettere at svinge dem i
dansen. Grevinden deltog i dansen, så
længe hun kunne, og det var en stor ære
for de gamle mænd, at hun helst skulle
have en dans med hver enkelt af dem, og
de snakkede jo med hende under dansen,
så godt det lod sig gøre, og øjnene strålede
på de gamle mænd af to grunde: den gode
mad og drikke og så dette at danse med
Hendes Nåde selv. Jeg syntes, der var no
get så hengivent og tilbedende i de gamles
blik, nærmest som en stor hunds blik på
sin herre.
Var der en enkelt mand, som var for
hindret i at komme til høstgildet, sørgede
de andre gerne for, at han dog ikke helt
gik glip af de gode drikkevarer, idet de
gemte nogle flasker med indhold. Jeg
hørte om, at det nok blev overdrevet lidt
med dette gode kammeratskab, idet der
vist gerne var gemt flere flasker vin og
snaps, end man med rette kunne vente, at
en enkelt kammerat kunne konsumere på
en dag. Man har jo naturligvis gerne villet
skåle med den stakkels mand, der blev
snydt for selve gildet med dans og taler af
forvalteren om den store høst og folkenes
enestående flid trods hundedagenes var
me, og ikke mindst deres beretning om
Hendes Nådes store elskværdighed imod
dem under dansen har gjort et dybt ind

tryk på den uheldige, der ikke havde del
taget i den uforglemmelige dans. Det blev
så forpurret, at man gemte slet så meget
af de gode våde varer til de små eftergilder, der ellers blev holdt i en krog af laden
eller stalden, alt efter hvor den pågælden
de havde sin daglige dont.
Nu er høstgildet strøget af programmet
for Bregentveds vedkommende. Folkene
får nu en gratis tur et eller andet sted hen
til Danmarks mange smukke seværdighe
der for så at kulminere i en stor spisning
på et fint sted og endelig til slut i Cirkus
Schumann eller at se et godt teaterstykke,
før turen går hjem igen.
(NEU 13061, skrevet 1957).

1. Spor er træløse striber i skoven, hvor en vogn
kan køre.
2. Ludvig Hauch var 1886-1915 grevskabet Bre
gentveds øverste forstlige leder. Han studerede så
vel betydningen af forbedret dyrkningsteknik som
virkningen af træernes arveegenskaber, og han
skrev en række afhandlinger herom. Sammen med
A. Oppermann skrev han i 1898 til 1902 »Håndbog
i skovbrug«. Han modtog ærestitlerne jagtjunker
1878, jægermester 1900 og hofjægermester 1926.
Han var søn af digteren og zoologen Carsten
Hauch.
3. Som sjællænder kunne Carl Jensen ikke be
kvemme sig til at bruge rigssprogets ordbetydnin
ger. Ordet korn betød for Carl Jensen byg, medens
ordet sæd betød korn i almindelighed.
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Skovarbejderen og hans kone
Husmand Rasmus Petersen ringede og og
spurgte, om Herregårdsliv havde brug for
et billede af skovarbejdere på tørvegravning. Det havde vi:
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Mine forældre blev gift ved årsskiftet
1901. Jeg blev født vinteren 1902, og
samme år 1. maj flyttede mine forældre
ind i et fæstehus kaldet Orehus under
Holstenshus. Til et sådant hus hørte en
jordlod vel 3 tønder land samt om som
meren adgang til at udnytte en del græs
ning i skoven. Hestekraft til jordens be
handling fik min fader fra en nærliggende
bondegård. Så langt tilbage som jeg hu
sker, havde vi to malkekøer, to ungkvæg,
et par grise og en flok høns. Dette var
dengang slet ikke så dårligt et supplement
til husholdningen, især efter som børne
flokken voksede og blev til seks. Det var
næsten hver dag overladt til min moder at
sørge for pasningen af dyr og børn, da
min fader havde pligt til at møde som
skovarbejder under Holstenshus, og når
så om helligdagene han var hjemme, var
der altid noget arbejde, som han måtte
gøre. Der var ikke megen frihed for sådan
en mand. Alt var jo håndarbejde. Nogle
rummeter brænde blev for eksempel savet
i løbet af vinteren med håndsav om søn
dagen. Arbejdet i skovene om vinteren
med at fælde træer kunne være fysisk
hårdt. Det var også ved håndkraft, og det
kunne være både vådt og koldt, og så var
det alle ugens seks dage. Hvor mange
mand, der var til skovarbejdet, husker jeg
ikke, men vel 7-8 stykker, som var under
ledelse af en skovfoged. Jeg husker, der
blev sagt, at det var en venlig og afholdt
arbejdsleder. Om foråret i april og maj
bestod arbejdet mest af at plante nyt.
Den gang var det ret almindeligt, at
husstande på landet brugte tørv til hjælp

til opvarmning, så arbejdsstyrken var en
del af sommeren beskæftiget med at
fremstille dette brændsel. Mine forældre
fik hver sommer mindst et læs måske
mere. Tørvegravningen foregik på en
mose i udkanten af godsets distrikt ind til
Brahetrolleborg i nærheden af noget, som
benævntes Nybygdegårde. Det medsendte
billede, som må være taget i tiden 1908 til
1910, forestiller denne produktion. Min
fader står som nr. to fra højre. Møllen
pumpede vandet af graven, når dette var
påkrævet. Tørvemassen fra graven blev
læsset på tipvogn, som så af mandskabet
på det udlagte spor blev skubbet hen til
æltemaskinen og tippet af på udlagte
brædder. Her havde en mand så til opgave
at skovle i maskinen, efter som den kunne
behandle massen. De fire familiemed
lemmer til venstre i billedet husker jeg
tydeligt. Jeg har ofte leget med de drenge.
De var ældre end mig. Faderen og mode
ren havde et mindre landbrug ikke langt
fra mosen, og de har så på det tidspunkt
haft til opgave at forsyne foretagendet
med hestekraft. Hesten gik i en rundgang,
og det store kamhjul virkede på en kardan
aksel, som førte hen til æltemaskinen,
en stor kasse, hvor tørvemassen af rote
rende knive blev skåret i stykker og blan
det med vand til en vælling, som derefter
blev fyldt i trillebøre, fire ialt. Fire mand
trillede på udlagte brædder tørvevællingen ud til læggepladsen, hvor to mænd
hver havde en tørveform, som lige tog en
trillebørfuld ad gangen. Når tørvene var
tilpas tørre, skulle de vendes og senere
stables i stakke, og der stod de så, til tør
vene blev afhentet af hestevogne. Da jeg
blev en 10-11 år, gik jeg ofte de dage, som
jeg ikke var i skole, med de bare ben i
træskoene ud på mosen for at se på foreta
gendet.
Som jeg har i erindring nu snart 70 år
efter, har jeg forsøgt at beskrive lidt af

hverdagene i mit barndomshjem. Det var
bestemt ikke noget dårligt hjem. Der rå
dede sparsommelighed, og i sommeren
1914 købte mine forældre en landejendom
med tilhørende 12 tønder land, som de
overtog 1. august. Det var alle tiders, og
som de selv sagde, nu fik de noget for dem
selv, og noget for os børn var det også.
Tænk, at nu skulle vi til at have to mindre
heste at køre med.
Familien blev hurtig forøget med et
medlem mere, så vi var til sidst syv sø
skende, fire drenge og tre piger, men jeg
synes, at vi alle har klaret os almindelig
godt, og landejendommen har indtil for
nylig været i et familiemedlems eje.
(NEU, skrevet 1981).

Efter opfordring vil jeg forsøge at skrive
lidt om min moders arbejdsdag i et skov
arbejderhjem, hvor der, efter som årene
gik, blev seks børn. Min moder, som var
født 1870, har aldrig som gift haft udear
bejde, men var den, som næsten altid var
til stede i hjemmet. Hun var fra et hus
mandshjem på seks tønder land og kom
som fjortenårig ud at tjene på bøndergår
de, hvor pigerne dengang måtte deltage i
malkning af køerne, ligeså i høst binde
kornet op efter den mand, som brugte
mejejernet. Hun oplevede senere at få
pladser i bedre hjem i byen, var også kok
kepige på en højskole, så jeg tror nok, hun
havde en vis erfaring.
Dagene, som jeg husker dem i det
gamle Orehus, gik vel, som almindeligt
var den gang, med arbejde fra tidlig mor
gen til aften. Om arbejdstiden i skovene
var ni eller ti timer daglig, kan jeg ikke
huske, men fader skulle tidlig hjemme fra
hver morgen, så vores moder var oppe at
koge øllebrød samt smøre madpakker, in
den hun gik i gang med at malke og fodre
de to køer. Mælken skulle på en trækvogn

I forsommeren når plantearbejdet var endt,
kunne skovarbejderne tage fat på at grave tørv
for herregården som supplement til det gode
brænde. Billedet er fra Holstenshus på Fyn i
tiden 1908 til 1910. Tørvemassen læssedes på en
skinnevogn, der blev skubbet hen til en enkel
æltemaskine, som blev trukket af en
hesteomgang. En lille mølle pumpede vand ud af
mosen.

køres ca 100 meter hen til offentlig vej,
hvor mælkevognen passerede på vej til
Korinth mejeri. Så var der et par grise og
høns at sørge for.
Ligeså begyndte vi søskende at stå op.
Inden at vi i 1914 rejste der fra, var vi fire,
to hver dag, som gik de tre kilometer til
Grønderup skole, som kun havde en lærer
til alle børnene, fordelt på to klasser, hver
tre dage om ugen. Men de dage som vi
ikke var i skole, var der også noget at gøre
med at læse lektier. Der måtte vores mo
der også somme tider være lidt aktiv. Om
sommeren mødte vi i skolen klokken 8,
om vinteren klokken 9. Inden vi nåede
hjem fra skolen, var klokken altid tre til
fire. Cykler til børn fandtes ikke den
gang, så det sled på træskoene, som vores

fader så også havde arbejde med at holde i
orden med klamper. Det var udsavet tørt
bøgetræ, som blev slået under til at slide
på. Når de var slidt ned, blev de fornyet.
Det var om at få træskoene til at vare så
længe som muligt. Sko eller støvler havde
vi kun til brug ved særlig festlige lejlighe
der. Efter som vi voksede fra dem, gik de i
arv til den næste i flokken.
Vores moder havde en utrolig evne til
at holde alt det tøj i orden såvel med vask
som syning. Vores faders arbejdstøj kun
ne være strengt især om vinteren af skov
arbejdet. Vi må huske på, at den gang
fandtes ikke olietøj.
Hvert efterår blev der slagtet en ret stor
gris samt et lam. Sidstnævnte blev købt,
da vi ikke selv havde får, men det meste
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kom i saltebaljen, og når det havde fået
saltning nok, blev det sendt til røgning, en
større del deraf. Vi fik på denne måde me
gen saltemad. Hjemmefryseren var ikke
opfundet den gang.
Hvert efterår når grisen var slagtet, var
det den gang rundt om i landbohjemme
ne, også arbejderhjem som slagtede gris,
en skik, at de holdt et såkaldt pølsegilde en
aften, hvor de så inviterede naboer eller
familie til spisning. Jeg husker ret godt,
hvordan det foregik. Vi børn kunne som
regel ikke være med ved bordet. Stuerne
var små i det gamle hus, så vi måtte helst

blive i køkkenet, hvor vores moder såmænd gerne var alene om at tilberede og
servere maden for gæsterne. Efterhånden
som disse så havde spist en ret, blev det
vores tur i køkkenet. Spisningen begyndte
gerne med den sorte pølse, for, som det
hed, gæsterne skulle da smage det hele.
Den sorte pølse, blodpølsen, blev lavet af
grisens blod, som var tilsat byggryn,
måske rosiner, tørrede pærer eller æbler
samt forskellige krydderier. Dette fyldtes
i grisens tarm, som var rengjort til dette
brug. Derefter blev pølserne kogt i gruekedlen, så de kunne opbevares til senere

Orehuset, et 9 fags skovarbejderhus under
Holstenshus gods på Fyn. Fotografiet er taget en
dag sidst i marts måned 1908. De tre største børn
skimtes yderst til venstre bag roekulen. Den
største er beretteren Rasmus Petersen, som har
billedet hængende på sin væg.

brug. Når den tid kom, blev de skåret i
skiver og stegt i fedt på en stegepande.
Serveret med sirup til var det for os børn
næsten det bedste ved hele grisen. Efter
denne ret fik gæsterne medisterpølse og
ribbenssteg med tilhørende sovs, pillede
kartofler, rødkål med mere. Til slut en
dessert. Til det hele blev der drukket
hjemmebrygget øl. Efter spisningen spil
lede mændene gerne kort. Det var den
gang det gamle spil, som hed skervindsel.
Brygning af øl, som for os allesammen i
hjemmet var en daglig drik, sørgede vores
moder også for. Malt købtes hos mølle
ren. Det var den vogn forspændt med to
heste, som kørte rundt en gang om ugen
til alle mindre landbrug med grutning og
andet kraftfoder til dyrene. Vognen tog så
korn med tilbage, som så næste gang blev
leveret som grutning. Mølleren leverede
vist også en sæk hvedemel, når det
manglede. Der skulle være noget til at
bage hvedebrød og pandekager af. Gær til
bagning af brødet havde vi i behold fra
gæring af øllet. Rugbrød kom den ugent
lige brødvogn med. Æg brugtes en del,
men der skulle også helst være nogen at
sælge for at få lidt penge.
Som nærmeste nabo havde vi gården
Kegleholme. Den ejedes af nogle flinke
folk, som mine forældre ofte kom sam
men med, og vi drenge havde vores gang
der, hvor der sommetider var noget, som
vi kunne hjælpe til med. Vi børn havde
den gang megen interesse i, hvad de voks
ne lavede, men vi måtte også til enhver tid
hjælpe lidt til med dagens gerning. Frihed
til at lave noget for os selv, havde vi da
også. Legetøj af træ som heste og køer
lavede vi selv af et stykke brænde. Aller
bedst var elletræ. Det var let at skære i.
En ting jeg ikke kan lade være med at
fortælle om, er, at der om sommeren var
mange hugorme på egnen. Vores forældre
var altid bekymrede for, at vi blev bidt af

dem, og vi var så sandelig også bange for
dem, da vi altid gik med bare fødder i
træskoene, men når vi blot kunne undgå
at komme dem i vejen eller træde på dem,
så gjorde de ingen fortræd. Der skete os da
heller aldrig noget.
Ja, arbejdsdagen for en mor i et sådant
hjem var næsten altid lang og travl. Om
vinteren sad hun ofte, efter at vi alle var
kommen i seng om aftenen, ved petrole
umslampens lys og reparerede tøj, især
stoppe strømper. Strikke gik der megen
tid med. Der var dog en farmoder et styk
ke vej derfra, som strikkede en del strøm
per for hende. Når hun skulle ud at købe
de nødvendige kolonialvarer, måtte hun
gå på sine ben til Diernæs brugsforening
to til tre kilometer derfra, men efterhån
den som vi børn voksede til, blev det vores
bestilling. Cykel nåede min moder aldrig
at få. Det var ikke så almindeligt for kvin
der den gang. Der var en kilometer til
Grønderup holdeplads, hvor mine for
ældre også kunne tage toget til Fåborg.
Tilværelsen var for mine forældre som
for så mange andre præget af arbejde alle
årets dage for at få det hele til at fungere,
men det gav også arbejdsglæde, og som
min moder ofte kunne sige, når bare vi
kan se, at det stadig går lidt fremad, så må
vi være tilfredse.
Der spørges, om jeg har været med til
at fiske i søerne. Nej det har jeg ikke. Det
har heller aldrig haft min interesse, men
jeg lærte som elleveårig at svømme i
Brendegård sø. Det lod sig gøre, ved at
vores lærer, som den gang var en ung
mand, efter endt skoletid, og når vejret
var varmt nok dertil, gik med os drenge i
den ældste klasse derned til søen. Han gik
selv i vandet og var meget ihærdig for at
få os til at kunne svømme, og det lykkedes
da vist også for de fleste. Pigerne kom ikke
med, der var ingen badedragter den gang.
(NEU, skrevet 1981).

Skovkuske

En tung kævle slæbes ud fra Hesnæs Arvevænge
ved hjælp af seks heste, juli 1919.
Skovarbejde på Giesegård sommeren 1918, da der
skulle skaffes store mængder hjemligt brændsel.
Man ser til højre en kærre, hvormed man kan
løfte den ene ende af en stamme, som skal slæbes
ud til en skovvej.
4’

Nogle godser havde ansat husmænd, hvis
opgave det var en del af året at køre træ
ud fra skoven. Enkelte godser lod tjene
stekarle eller landvæsenselever køre træ
om vinteren, når landbrugsarbejdet hvi
lede.

Skovkuskens arbejde
Hans Christensen
smedehuset ved
Ringsted. Faderen
kemand på godset.

er født 1897 i KleinSkjoldnæsholm nær
var fyrbøder og tæk
I 3. bind har han for-

52

talt om sin barndom. Beretteren ønskede
ikke at gå herregårdsvejen, men vinteren
1917-1918 boede han hjemme hos mo
deren og en ældre broder, som var skov
kusk:
I første halvdel af april måned 1918 slut
tede skovhugningen, og jeg kom så til at
hjælpe min bror, som var skovkusk. Vi
slæbte de kævler, som lå rundt omkring
på de pladser, som var afdrevet. Vi havde
en vogn med to høje hjul, der var forbun
det med en høj bue, og i midten hang så et

par store kroge, som vi kunne hugge i si
derne på kævlen, når vi havde fået vognen
bakset ind på midten af kævlen. Vognen
var forsynet med en svær vognstang af et
rør, og den skulle jo rejses i vejret, så kro
gene kunne få fat, så kævlen kunne løftes
lidt op fra jorden. I de fleste tilfælde måtte
vi bruge hestene til at trække stangen ned,
så kævlen blev løftet fra jorden, og så slæbte
hestene kævlen ud til et vejspor, hvor
den senere kunne læsses igen. Der kunne
fortælles mange episoder fra den slags ar-

Kævlerne fra Hesnæs Arvevænge er kommet til
Hesnæs havneplads. Til venstre ser man et lille
parti korte stammer, som er beregnet til
finérskæring. Den høje skorsten hører til Hesnæs
savværk, og foran det ses havnens mudderpram.

Egekævler er ved at blive rullet ombord i et skib i
Hesnæs havn. Fotografen Axel Sabroe blev
senere skovrider på Boller. Billedserien har han
overladt til Jagt- og Skovbrugsmuseet. Om
træerne se Dansk Skovforenings Tidsskrift 1922.

bejde. Jeg skal lige fortælle om et par
stykker. En dag arbejdede vi på en meget
slem skråning på en bakke. Her lå omtrent
midtvejs oppe en meget stor bøgekævle,
og den lå således, at det ikke var muligt at
stille vor kran op og læsse den på stedet.
Skovrideren havde også set, hvor umuligt
det så ud, men så fandt vi ud af, at når vi
lagde en jernkæde om, så den kunne blive
sat i gang, kunne den selv rulle ned ad
bakken. Vi havde så en anden lang kæde,
som vi med en krog satte i den første, og

så kunne jeg hægte dem fra hinanden, så
snart kævlen var sat i gang. Min bror var
ellers noget betænkelig, men alt gik efter
beregning, og kævlen rullede ned og lagde
sig lige på vejsporet, men sikke et syn at
se den store kævle rulle ned over stød og
store risbunker. Jeg vil antage, at det nok
har været en 53 meter. På samme bakke
havde vi læsset en ret stor kævle på en
vogn og fået lagt nogle bræddestumper
under hjulene, for at den ikke skulle syn
ke i jorden, og så den lettere kunne kom

me igang. Vi fik så spændt fire heste for,
og de kom også igang, men kun nogle få
meter. Så magtede hestene ikke mere. Vi
kiggede lidt på det og fandt så ud af, at når
vi satte vor lange kæde i enden af vogn
stangen og lagde nogle ruller under kæ
den, så den ikke kunne skære sig ned i
jorden, kunne vi sætte de fire heste for
igen, og nu hestene var kommet over top
pen, måtte vognen følge med. Sådan kun
ne jeg fortælle om mange tilfælde.
(NEU 33149, skrevet 1977).
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Karl på en skovgård
Gårdejer L. Møller er født 1879 i Rostrup
sogn syd for Rold skov. Der var
interessemodsætninger mellem landbru
get, skovbruget og jagtvæsnet. Her bely
ses et par af disse:
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Maj 1903 tog jeg tjeneste på en gård under
Mylenberg skovdistrikt i Rold skov. Til
gården var 200 tønder land mark og 4000

skov. Ejeren var grev Schimmelmann. På
gården var der en forvalter Kjærsgaard,
der var en dygtig mand men en hård negl.
Han stod højt i gunst hos greven, fordi
han havde fået gården til at give overskud.
Derfor havde han frie hænder til at ordne
alt. Der var en husbestyrerinde og to piger
og tolv andre folk, hvoraf tre var husmænd, en røgter og en hestepasser. Går
den havde et hundrede kreaturer og en
snes arbejdsheste. Foruden markarbejde

Røde mølle ved Langesø på Fyn var indrettet som
savmølle til opsavning af træet fra godsets store
skove.

Savmøllen Røde mølle ved Langesø ligger lavt
bag den opstemmede møllesø.

var der skovkørsel. Om vinteren kørte
otte spand heste tømmer til savværk. Det
var jo efter julestormen. Den sommer var
der et meget ustadigt høstvejr. Det regne
de næsten hver dag, og første oktober stod
største delen af kornet i rækker på marken
og blev ødelagt, også af kronvildt.
Kjærsgaard hadede kronvildt. De er
nogle slemme skadedyr på kornet om
sommeren, og når det bliver sat i rækker
om høsten, bliver disse væltet og kastet

omkring overalt. Kornet skulle så rejses
hver dag. En aften blev jeg kaldt ind til
forvalteren. Han sagde: Jeg kan ikke have
dyrene til og ødelægge mit korn. Når
klokken er ti, kommer du ind til mig. Du
får mit gevær, jeg sætter en løs patron
deri, så går du ned på kornvangen ved
Brede Led og sætter dig i en kornrække.
Når så hjortene kommer, blæser du den
patron af. Du skal ikke skyde, før de er
nær ved, så bliver de mest bange. Da
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klokken var ti, gik jeg ind til forvalteren.
Han stak en patron i geværet, jeg gik ned
og fandt en bekvem plads i en kornrække.
Ved midnatstid kom en flok hjorte, en
tredive stykker, ud af skoven og begyndte
at vælte neg. En af dem kom mig nær. Jeg
pegede efter den med geværet og blæste
patronen af. Det kan nok være, hjortene
fik travlt med at komme over skovdiget
ind i skoven. Dyret, jeg havde skudt efter,
lå på jorden. Da jeg kom derhen, var det
dødt. Jeg blev ikke glad ved det, jeg vidste,
at det at skyde et af grevens dyr næsten
var det værste, som kunne ske. Jeg gik så
op til gården og bankede på forvalterens
vindue og forklarede ham det passerede.
Så for fanden, sagde han, så har jeg taget
en fejl patron, og så lo han. Bæstet havde
gjort det med vilje. Nu kommer jeg, så
lister vi en hest ud og sætter for en vogn,
uden at nogen hører det, og henter dyret.
Vi kom derned og fik dyret lagt i vognen.
Det var en stor og tung gammel hind. Fik
det ned i kælderen, hvor det blev slagtet.
Indmad, skind, ben og hoved blev begra
vet i haven og kødet lagt i saltkarret, og
Kjærsgaard sagde, skal det blive opdaget,
skal jeg nok klare sagen. Det blev ikke
opdaget, men forvalteren havde noget bil
ligt kød til folkene et stykke tid.
Ved novembertid begyndte skovkørs
len. Det var et ubehageligt arbejde, især
hvis det var regn eller sne. Alle hjalp til
med at læsse vognen. Det var hårdt arbej
de. Alle måtte lægge alle kræfter i for at
løfte de tunge ofte 30 meter lange stam
mer ofte fulde af sne og is, og det skulle gå
rask. Der skulle hver dag køres to læs, og
dagen var altid for kort. Noget kunne
nemt sinke. Der kunne køres fast i de
næsten bundløse skovveje fulde af store
sten. Så måtte der et spand heste mere
foran for at trække læsset løs. Det samme
gjaldt op ad stejle brinker. Det kunne
også ske, at et læs væltede. Når vi var

På en skinnevogn fastgøres træet, hvorefter det
skydes ind til saven og skæres igennem.
Røde mølle.

Vandhjulet i Røde mølle gik i gang, når der
åbnedes for lemmen i vandrenden fra møllesøen.

færdig med at læsse vognene, var vi gen
nemvåde på overkroppen, hvis ikke af sne
og is så af sved. Alle karlene nær en var
iført en islandsk trøje. Den var god, selv
om den var våd. En af karlene havde ingen
islandsk trøje, men han var utrolig hård
før. På overkroppen var han iført en
skjorte, en vest og derover en tynd
lærredsjakke. Han hed Alfred. Når læsse
ne kom ud på den faste vej, var der en og
en halv times kørsel til savværket. Hvis
det var rigtig koldt, gik karlene ved siden
af vognene, men Alfred satte sig op på
stammerne. Ofte var hans jakke frosset

stiv, når han sad af vognen. Når der var
aflæsset, tilbage til skoven efter et nyt
læs. Så fik hestene en pose med hakkelse,
og karlene havde hver nogle stykker mad.
Når det var stærk frost, var maden gemt i
hestenes hakkelse. Ellers kunne den være
så frossen, at den ikke var til at bide. Det
havde ofte været mørkt et par timer, når
vi om aftenen fik hestene sat i stald i de
korte vinterdage. Efter at der var spist
middagsmad, satte Alfred sig tæt ved
kakkelovnen for at få tøjet tørret. En time
efter flyttede han til den modsatte side af
kakkelovnen, der ofte var rødglødende.

57

58

Brænde var der nok af. Det er mærkeligt,
at Alfred aldrig blev syg.
Forvalteren kunne slet ikke med skovfogederne og skytten. De lå altid i krig.
Skytten havde den rettighed, at når han
eller hans kone havde et ærinde i byen,
kunne han sende bud til forvalteren om at
sende et køretøj. Skytten var tysker og
hed Knok. En dag om sommeren kom en
dreng og skulle sige, at skyttens kone ville
til Skørping og ønskede et køretøj. Det
skulle være der klokken elleve. Det skal
nok komme, sagde forvalteren. Tæt ved
gården var en husmand ved at tromle med
et par stude. Forvalteren gik hen til ham

og sagde, kan du sætte studene for en
vogn og køre ind til skytten, du skal være
der, når klokken er elleve. Det kunne han.
Ved den bestemte tid var han der. Skytten
kom ud på trappen og spurgte, hvad skal
De. Det vidste han ikke. Forvalteren hav
de sendt ham herind. Du kan godt køre
tilbage igen. Det kunne han og var tilbage
til middag. Allerede, spurgte forvalteren.
Ham derinde kunne måske ikke lide kø
retøjet, det må han selv om. Da greven en
tid efter kom til forvalteren og sagde, at
skytten havde klaget over, at der var sendt
et studespand ind til ham, sagde forvalte
ren, at han ikke havde andet køretøj

hjemme. Han kunne ikke få tid at løbe om
i skoven for at finde et hestespand. Skyt
ten kunne sende bud dagen før eller om
morgenen, før de kørte ud. Nå ja, sagde
greven. Så blev der ikke talt mere om sa
gen.
Karlene fik i løn for et år 300 kroner.
Daglejerne fik kost og boede gratis i sko
vens huse og fik gratis brænde og heste til
og køre det hjem med og i dagløn 1 krone
om vinteren og om sommeren IV2 krone.
Det var et hårdt job for karle og heste at
køre tømmer. Der skulle være store læs.
På savværket blev der til forvalteren betalt
for det leverede træ. Om vinteren blev der

Egebark skæres i småstykker på Petersværft.
Barken blev solgt til garverier, men da
udenlandsk bark gav hård konkurrence, var
arbejdet dårligt betalt, hvorfor udnyttelsen af
bark ophørte. Under krigen 1914 til 1918 blev
produktionen dog genoptaget. De to billeder er
fra århundredskiftet.

1 skoven ved Petersværft i det sydligste Sjælland
var to mænd i færd med at skrælle bark af
fældede egestammer, medens to kvinder samlede
barken i bunker.

spist til middag om aftenen. Om morgen
en var der smørrebrød og kogt mælk, om
middagen var der så klemmerne. Der var
ingen bestemt spisetid om aftenen. Det
kunne variere fra klokken 6 til 8. Der
kunne jo ske forskellige uheld i skoven.
Det betød også noget, hvor tømmeret
skulle hentes i den 4000 tønder land store
skovpart. Når hestene var sat i stald om
aftenen, var det dagens bedste tid i den
varme folkestue. Der blev spist masser af
mad af de sultne karle, og der var altid
nok. Hver dag havde sin spiseseddel: kål,
grød, fisk, ærter, pandekager, klipfisk.
Den dag det var pandekagedag, blev der

spist nogle vældige stabler. Der var sirup
til dem efter behag. Pigerne var kede af at
bage de mange pandekager, som ofte var
meget tykke. Det kunne ske, at nogle
stykker blev hængt op på søm som bille
der. Når de var tilpas tykke og stive, kun
ne de godt hænge på et søm.
Der var en række karlekamre. Senge
tøjet var ikke propert. Det kunne det hel
ler ikke være, da de fleste af karlene var
ligeglade. Det var dog forbudt at ligge i
sengene med træskostøvler på, men der
var en masse rotter, indtil forvalteren
anskaffede et par små terrierhunde.
(NEU 11 515, skrevet 1955).
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Planteskolens hjælpere

Ved indsamling af agern og bog og de an
dre træers frø fik skovens folk hjælp fra
kvinder og børn, og det samme gælder
selve arbejdet i planteskolen, hvor de tu
sindvis af små træer skulle prikles og
passes af nænsomme hænder. Ellers gav
skoven ikke store muligheder for lønnet
arbejde for eksempel til en skovarbejders
enke. Hvor der var egeskov, kunne hun i
ældre tid få arbejde med at tørre egebark,
der opbevaredes i tørrehuse og lagdes ud
til soling, men det var kun en del af året.
Ellers måtte hun samle nødder og bær og
plukke forårsblomster til salg på torvet
eller til at forære bort med håb om at
blive betænkt med slagtemad og andet.
Dette vil blive beskrevet i sidste bind.

Midt i billedet omgivet af et hegn står
»Grevebøgen«, der med sin ranke vækst i 1952,
da M. Schacke-Møller fotograferede den i
Giesegård skov på Sjælland, blev anslået at være
36 meter høj. Skovridere, der ville drive
avlsarbejde i deres skove, valgte frø fra sådanne
udvalgte træer, undertiden i en sådan grad, at en
senere tids forstfolk taler om enkelte træers alt
for store afkom.

Agern og bog til planteskolen
Thorvald Petersen er født 1878 i Snesere i
Sydsjælland og er vokset op i Bårse sogn i
et husmandsmiljø, hvor alle muligheder
for biindtægter blev udnyttet:
Agern og bog blev samlet af arbejderkoner
og de børn, de havde hjemme. Når blade
ne var af træerne, og kærnen var blæst
ned, drog samlerne ud. Deres værktøj var
en trærive, et sold og dertil sække eller
poser. Der var altid nogle ældre erfarne
koner med. Vel ankommen i skoven fandt
de hurtigt de træer, der gav kærne. Det
var som regel gamle store ege- eller bøge
træer. Der blev om træet med riven, så
lempeligt som muligt, revet blade væk i så
stor en kreds, som det skønnedes, at
frugten var faldet på. Derefter blev der
med en også medbragt riskost fejet så let
som muligt hen over den bladløse plads.
Senere blev med rivehovedet alt frø skub
bet sammen i en bunke, og et par koner
gik i gang med soldene. Derved kom sand
og grus igennem. Småpinde og de enkelte
blade flød ovenpå i soldet. Det blev med
hånden skummet af, og frøet var færdig
til at komme i sækken. Børnene gik imens
rundt på pladsen og samlede det der ef
terladte frø sammen. Mens dette foregik,
havde et par andre koner lavet til under et
nyt træ. Frøet blev solgt til skovrider eller
skovfoged for en forud aftalt pris. Når der
ikke til ovennævnte kunne sælges mere,
og der alligevel var mere at samle, blev

der samlet til svinefoder til privat brug.
Det betaltes der ikke noget for, og samler
ne kørte det hjem i deres bårne- eller
trækvogne.
Agern var det absolut letteste at samle.
Selv om de fik en smule mindre pr pund,
gav agern alligevel de fleste penge. Hver
kone og nogle børn kunne, når de var flit
tige, samle en sækfuld daglig og tjente
derved efter tidens forhold en jævn god
dagløn, foruden at det var en stor svir for
børnene at komme med i de store skove og
se dyr og fugle på nært hold. Frøet til
skovrideren blev hentet og kørt hjem i en
lo eller overdækket skur, hvor et par
skovarbejdere da på en kaste- eller blæsemaskine gav det den sidste omgang ren
selse, så det var færdig til at så i plante
skolen.
(NED 12313, skrevet 1956).

April i planteskolen
Herom beretter Marie Hansen, der er født
1900 i Gelsted sogn på Fyn. Beretningen
foregår i Tandrup sogn, hvor faderen var
husmand:
De sidste tre år af vor skoletid gik min
bror Anders og jeg i planteskole ca tre
uger i april. Det foregik i det skovdistrikt,
hvor vi boede under godset Wedellsborg.
Distriktet hed Håre plantage, og der kun
ne alle vi børn komme og tjene os en skil
ling blandt andet til konfirmationstøj. Vi
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arbejdede fra klokken 7 til 6 med en time
middag. Vi skulle være fyldt 11 år, og
arbejdet bestod i at prikle planter af fyr,
gran og birk i lange bede med otte rækker
i hver. Planteskolen lå i Smedsmose, et
opdæmmet moseareal, der var fyldt op af
meget fin gartnerjord. I 1911 til 1913 var
det forstkandidat Hans Pedersen, der stod
for det hele. Planterne kom i store kasser
fra Rørkær Frø Central ved skovridergår
den under Wedellsborg. Om efteråret blev
der plukket kogler fra de store træer.
Disse blev fra alle egne af de store skovdi
strikter samlet i de store tørrehaller, tør
ret og sorteret og om foråret sat til spiring
i flade kasser, og når tiden var inde til at
plante dem ud på friland, det var så snart,
nattefrosten var ovre, kom vi i arbejde. Vi
skulle have fri fra skole i to eller tre uger,
eftersom vejret var godt.
Det vigtigste ved planteskolen var »su
lehytten«, en jordhytte med stråtag over
og jordvolde med måtter til at sidde på.
Der sad der to til tre koner og sorterede
planter og talte dem i bundter og »sulede«
roden i pløre og pakkede aviser om, for de
måtte ikke tørre på rødderne. Vi skulle
selv hente dem i hytten, efterhånden som
vi plantede dem. Vi fik en priklepind, og
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Når skovarbejderkoner samlede agern eller bog i
skoven, søgte de hen til gamle træer med en stor
krone, hvorunder der kunne fejes store mængder
frø op. De fik betaling efter vægt og ikke efter
træernes arveegenskaber. Billedet er taget i
Svenstrup skov på Sjælland.

Ved at harve skovbunden kunne man få skovens
eget frø til at spire, således at man slap for
såning i planteskole og senere udplantning.
Billedet viser en tung harve, der tydelig har de
gamle hjulplove til forbillede. Fotografiet er taget
den 5. maj 1908 i Ry skov på Svenstrup gods ved
en redskabsprøve.

samtidig med at vi lavede hul, satte vi
planten ned og klemte den fast. Hvis de
ikke sad fast, kom de ikke til at gro, og
Pedersen kom en gang imellem og så ef
ter, om vi priklede dem fast nok. Det
skulle gøres meget nøjagtigt, og rækkerne
skulle være snorlige og lige langt imellem
planterne, så der var rækker både på langs
og på tværs.
Sådan en planteskole var også et nyde
ligt syn, og vi var helt stolte, når vi var
færdige. Den sidste dag kom den gamle
grevinde Wedell Wedellsborg ud og så det
hele. Så var alle gange revet og alt ryddet
op, og så delte hun bolcher i blikæsker ud

til os allesammen. Det var festligt, og det
glædede vi os meget til.
Alle de planter, vi her havde plantet, fik
lov at gro et års tid og blev så inden næste
år delt ud til andre plantager, og til april
begyndte hele det store arbejde forfra
igen, når jorden var gødet og ordnet.
Det er et kæmpearbejde at forny en
skov. Der skal plantes nye træer til erstat
ning for dem, der bliver fældet, og de små
bitte planter, som vi startede i plantesko
len, blev til hele kæmper somme tider
over 100 år gamle. De blev flyttet flere
gange, inden de fik et blivested.
(NEU 33066, skrevet 1977).
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Skovløber

Stillingsbetegnelsen skovløber benyttedes
om en skovarbejder, der havde fast an
sættelse, og som tillige havde pligt til at
føre opsyn med et afsnit af skoven. I
ældre tid kunne han forfremmes til at bli
ve skovfoged.
Betegnelsen hegnsvogter dækkede om
trent over samme indhold.

Skovløberhus i Stenskoven, Fensmark ved
Holmegård i Sydsjælland fotograferet i september
1905. Vi ved ikke, hvorvidt manden på vejen er
skovløberen i søndagsklæder.

Skovløberen og nabodrengen
Martin Skovgaard er født 1891 i en gård i
Herrested sogn på Fyn, der tidligere hav
de været fæstegård under Ravnholt. Der
har beretteren tilbragt hele sit liv som na
bo til Kragelundskoven:
Før naboejendommene til Kragelundsko
ven overgik fra fæste til fri ejendom, var
skoven kun på 40 tønder land. Det var i
1860 til 70, ejendommene overgik fra fæ
ste til fri ejendom. Alle skovparcellerne,
som lå op til skoven, og en del agerjord
blev inddraget af stamhuset og tilplantet
fortrinsvis med gran, så skoven i dag er på
119 tønder land. Skoven og alle tilstøden
de ejendomme var gods under Ravnholt,
og det var godsejerens hensigt at tilplante
agerjord i så stor udstrækning, at der
kunne blive en vildtbane på 1000 alens
bredde og en halv mils længde foruden
skoven som en fortsættelse af godsets an
dre store skovarealer, men godsforvalte
ren frarådede denne spekulation. Derfor
ligger skoven i dag ret isoleret fra andre
store skove.
Skovfogedens hjem: I daglig tale kald
tes manden skovfoged, men egentlig var
han skovløber. Til huset var et jordtilliggende på ca 4 tønder land, som lå noget
uden for skoven. Det var taget fra et fæ
stehus, der blev solgt ca 1903, og jorden
blev da lagt ind under skovfogedhuset. I
forvejen lå jorden lige op til huset midt i
skoven, men da træerne blev for store,

blev der for indelukket. Der kunne ikke
avles andet end græs. Den blev derfor til
plantet helt ind til huset, først med el se
nere med gran.
Vogterdrengen: Skovfogeden havde al
tid en ukonfirmeret dreng til at passe ko
erne i skoven, hvor de gik løse imellem
unge træer. Når drengen var i skole - men
det var kun to halve dage om ugen i juni
og juli måned og ferie i hele høstmåneden
- blev koerne tøjret på vejene.
Den mest stadige af koerne havde en
klokke (lig en gammeldags butiksklokke)
hængende i en klove om halsen. Så kunne
drengen altid høre, hvor koerne var. Var
der en af koerne, som var lidt let til bens,
blev den nikket med en af de gamle træ
nikker, senere da disse var opslidt med et
stykke reb omkring det ene forben fast
gjort til kloven om halsen. Jeg har også set
to køer med en stang på ca halvanden
alens længde imellem sig fastgjort med le
gender som mellemled til kloverne om
halsen, så skulle de altid følges ad og var
lettere at fange, hvis de ville bisse. En
træklods fastgjort til kloven ved et legend
enten på midten af træet eller i enden af
det brugtes særlig til unge dyr1.
Drengen blev om morgenen, efter at
koerne var malket, og der var spist mor
genmad, sendt i skoven med koerne, tre
til fire køer var almindelig. Han havde
gerne en pisk med begsnor til at sætte sig i
respekt hos koerne. Desuden havde han
mellemmad indsvøbt i et stykke avispapir,
en halv flaske hjemmebrygget øl i lom-
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men og ikke at forglemme skolebøgerne,
men de fik vist mest lov til at passe sig
selv. Han gik ofte barbenet, men havde
dog sine træsko med. Om middagen, eller
når koerne ikke ville æde mere, blev de
dreven hjem på stald og malket. Der blev
altid malket morgen, middag og aften
dengang. Om eftermiddagen efter mid
dagssøvnen gentog det sig som om for
middagen. Det var såmænd til tider et
drøjt stykke arbejde i regn og uvejr at
vogte køer i skoven med de myriader af
myg, som der fandtes, men jeg tror, at
både dreng og køer blev immune over for
myggestik, men så var der de såkaldte
blinde fluer, »klæg«, de var slemme, når
der var udsigt til vejrforandring - torden,
og så var koerne ikke gode at styre. De
ville bisse.
Var det så underligt, at sådan et barn på
10 til 11 år kunne blive søvnig, når koerne
gik og græssede roligt, men det skulle ko
erne snart opdage. Kunne de så lugte
græs- eller kornmark i nærheden, gik tu
ren derud. Der vankede da grovheder til
drengen. Drengen fik hele sit underhold
lige til sin konfirmation og en lommeskil
ling til. Han led så absolut ingen nød på
noget område, men det var jo en lidt trist
bestilling at gå i skoven hele sommeren
igennem. Det kan som alt andet blive
ensformigt, selv om der er mange ople
velser året igennem.
Skovfogeden, som boede der i den tid
beretningen omfatter 1896-1905, var da
en gammel, men meget gemytlig mand.
Han gik hver dag en tur skoven rundt,
»arronderede«, med sin hund og stok.
Imens sang han »Sippe tippe lalla forfra
igen« og slog på træerne med sin stok.
Skovfogeden var nu ikke god til at sørge
for brænde til konen. Selv om der var
masser af brænde i skoven, så passer det
gamle ord, at skomagerens kone og sme
dens hest har de dårligste sko. Drengen

hentede så »skallegrene«, nedfaldne ege
grene, hvor kærnen er tilbage, medens
splinten rådnet fra, hjem fra skoven. Ko
nen hentede også selv, når drengen ikke
var tilstede. Hjemme i køkkenet stod en
trebenet stol på højde med fyrlågen i
komfuret. Grenene blev hugget over på to
til tre alens længde. Den ene ende af gre
nen lå på stolen, den anden ende blev
stukket ind i komfuret. Efterhånden som
enden var brændt af, blev grenen bare
stukket længere ind. Det var så nemt at
fyre på den måde. Fyrlågen skulle altid stå
åben. Det kunne til tider give røg i køkke
net. Om røgen har præpareret skovfo
gedfolkene, kendes ikke, men de blev
ialtfald meget gamle, endskønt hele deres
daglige færden foregik på murstensgulv
og brosten. Huset er ca hundrede år
gammelt. Det er af bindingsværk, med
stråtag og vist det eneste her i sognet,
hvori i dag den gamle bagerovn med til
hørende åbne skorsten er bevaret. Der er
heller ikke elektrisk lys.
Skoven igennem 50 år: Jeg har sammen
med vogterdrengen tilbragt mange timer
af min barndom i skoven. Jeg kendte de
forskellige træer, trægrupper og gærdsel2,
som endnu lå uden for kultur som bøn
derskov fra fællesskabets tid. Der var små
åbne pladser, der gav tidligt græs om for
året, og skovfogedens tre køer var gerne
de første til udbinding om foråret.
De mange nyplantninger var endnu ik
ke så store og tilgroede, uden at der fand
tes en del græs derimellem, som køerne
udnyttede. Der var endvidere vejene og de
endnu ikke sammenvoksede vejspor, som
også gav meget græs, så køerne fik føden i
skoven hele sommeren igennem. Hele
avlen fra marken blev kørt hjem til vin
terfoder.
For en vogterdreng var der mange ople
velser i skovfogedhuset. Den gamle
skovfoged var veteran fra 1864, og som

sådan havde han sin medaille. I sognet var
en medailleforening, hvoraf alle de gamle
krigsveteraner var medlemmer. Uden for
skovfogedhuset lå imellem store bøge en
festplads med talerstol og bræddegulv.
Her holdt medailleforeningen en årlig fest
med taler og dans.
I skovfogedhuset, hvorfra beværtning
skete, solgtes kaffe, øl og sodavand. Det
var rigtig svensk sodavand med korkprop
per i og ståltråd over. Når tråden blev løs
net, kunne proppen med et knald springe
højt i vejret. Dagen derpå kom drenge for
at samle propper til et helt års forbrug.
Festen holdtes vistnok for at give penge til
foreningen til medlemmernes understøt
telse i tilfælde af sygdom, død og begra
velse. Foreningens fane har nu fået plads i
Herrested kirke. Der holdtes også fester i
skytteforening og sygekasse, men det var
ikke hvert år. Om vinteren samledes
skovarbejderne i skovfogedhuset for at
spise deres mad og drøfte dagens nyheder.
Barke ege: Om foråret når barken kun
ne »gå« løs på egene, blev de mærkede ege
skovet og afbarket. Barken blev bundtet
og solgt til garverier. Det var skovarbej
dernes fortjeneste for at fælde træerne og
lægge dem i bunke. De tynde grene blev
kørt hjem i skovfogedens gård, og heraf
samlede skovfogeden naturtræsbænke og
-stole, som han var en mester til at frem
stille. Vi havde en »tængsel«, huløkse,
som han hvert år kom og lånte til brug ved
sammenpasningen. Møblerne blev købt af
stamhuset til at sætte i parken.
Skovauktionerne: Når skovningen var
til ende kom skovauktionen. Den var for
ud averteret i aviserne og holdtes som re
gel først i februar måned. Til den fastsatte
dag og tid kom skovrideren kørende i en
lille vogn med to små heste for. Foruden
skovrideren var skriveren på godskontoret
samt et par skovfogeder med i vognen.
Først blev konditionerne over aukti-

Skovløberhus ved Bregentved. Det høje tag
afslører, at det ikke er et traditionelt sjællandsk
bondehus, men det er iøvrigt heller ikke sikkert,
at det fra begyndelsen har været beregnet til en
skovløber.

onen oplæst. Det solgte henlå på køberens
risiko, betalingens erlæggelse, hvornår
effekterne måtte afhentes, hvornår det
skulle være afhentet, hvorledes der måtte
køres i nyplantninger med mere. Forud
for auktionen var det hele nummereret,
vurderet og katalogiseret. En mand,
opsynsmanden, gik foran og anviste
numrene. Skovrideren anmodede om at få

bud, og når ikke flere ønskede at byde,
faldt skovriderens egespirstok med et slag
på det solgte. Køberens navn blev råbt op
og noteret af skovriderens medhjælpere.
Således fortsattes, indtil budene begyndte
at falde trevent. Så lød skovriderens ord:
Nu holder vi frokost en time. Skovrideren
og medhjælper spiste i skovfogedens dag
ligstue. Publikum spiste i skovfogedgår-
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den ved udstillede borde eller i skovfoge
dens køkken. Skovfogedkonen kogte kaf
fe, serverede øller og snapse, små sorte
kaffepunche. Derpå begyndte auktionen
igen, og nu faldt budene som regel livligt.
Men der var ikke så få, der fik købt sig en
bjørn eller blyhat, men disse numre var
ikke nummereret eller katalogiseret. Jo,
en auktionsdag var en festlig oplevelse.
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Klapjagterne: Den første klapjagt om
efteråret holdtes i Kragelundskoven. Fra
skovejeren, kammerherren på Ravnholt,
blev der en dag hen i oktober igennem
skytten sendt bud til skovfogeden om til
en bestemt dag at samle nogle klappere,
vel en snes stykker ialt. Det var skovar
bejdere samt naboernes drenge. Jeg var
som regel også med. Til den berammede
dag og tid kom herskaberne kørende i de
res flotte vogne med fine heste for og kusk
på bukken.
Klapperne blev, ledet af skytten, sendt
hen i udkanten af skoven til det stykke,
såten, som skulle klappes igennem. Jæ
gerne - en halv snes stykker - tog opstil
ling ved en vej midt inde i skoven. Når alt
var i orden, blæste kammerherren i sit
jagthorn, og skytten svarede igen på sit.
Skyttens ordre lød: Så går vi frem. Under
fremrykningen af klapperkæden hørtes
stadig skyttens ordre: Venstre fløj for
langt fremme, højre holde tilbage, eller
modsat, og imens hørte vi den gamle
skovfogeds stemme som omkvæd: Brug
stokkene og hold linie. Fløj under frem
rykningen en fasan op, råbtes hane eller
høne, måske sprang en hare, og der råbtes
hare. Når kæden var nået jægerne var det
drengenes største fornøjelse at få fat i
eventuelle afskudte patronhylstre. De
kunne bruges til at handle med i skolen.
Således fortsattes til hen på eftermidda
gen. Udbyttet kunde variere omkring en
snes fasaner, en halv snes harer, måske et

rådyr eller en ræv. En sneppe var særlig
eftertragtet. Skytten tog til afslutning sin
store skindpose frem med sølvtøjet i til
daglejen, 2 kr for en voksen, 50 øre til en
dreng.
Lidt senere, hen i november måned, når
løvet var faldet, holdtes de store klapjagter
i de store skove med op til hundrede klap
pere og en del af den fynske adel som jæ
gere, også damer deltog med bøssen.

/ en protokol over skovbetjentboliger på Boller,
Møgelkær og Stensballegård gods findes en enkelt
plan over en hegnsvogters hus ved Møgelkær.
Landsarkivet, Viborg.

Skovauktion den 8. februar 1912 i Østerskov på
Erholm gods. Skovrider Jens Lykke-Meyer står
med foden på en stamme, medens forstassistent
og godsfuldmægtig Jørgen Harch bærer
protokollen.

En enkelt gang har jeg været med til
kongejagt. Den var særlig storslået. Hen
imod jul har jeg været med et par gange i
Dyrehaven til vildsvinejagt, og hermed
var det slut med årets jagter.
Jo, det var vel nok en fornøjelse og glad
dag, som jeg mindes med glæde den dag i
dag. Dette er jo blot barndomserindringer
- men virkelige. I dag er alt forandret.
Intet eksisterer af det foran beskrevne.

Skoven er groet til, ingen køer i skoven.
Det meste af jagten bliver lejet ud, mest til
herrer fra byen for en dag ad gangen.
Godset skal bruge penge, mange penge,
siges der.
(NEU 11650, skrevet 1955).

1. Dengang køer og får blev vogtet eller gik løse
bag hegn flettede af ris, var det nødvendigt at

bremse bevægelserne på særlig aktive dyr. Se også
bind 3 side 29.
2. Staver og ris til de flettede gærder blev tidligere
skåret eller hugget på stynede træer i særlige par
tier af skoven.

Skovfoged

En skovfoged var arbejdsleder og tilsyns
mand i et afsnit af godsets skov med
skovrideren som overordnet. Han var i
ældre tid en praktisk uddannet mand, der
af en skovrider kunne få et lærebrev eller
blot en anbefaling. I flere tilfælde gik
hvervet som skovfoged i arv. Fra 1903
indførtes der en fast uddannelse for
skovfogeder, og den afsluttedes med en
eksamen, men længe var det kun i stats
skovene, at man krævede denne prøve.
Skovfogeden skulle være godsejerens
mand, og dette gav sig til kende i valg af
omgangskreds, påklædning og ofte også
sprog. Fra et etnologisk synspunkt er en
skovfoged en interessant person stående
mellem bønderne og den højt uddannede
skovrider, der levede i en helt anden ver
den. Man kan iøvrigt få det indtryk, at
skovfoged og godsejer stundom har fun
det hinanden i en jævn snak uden om den
lærde skovrider og den juridisk uddanne
de godsforvalter.

Skovfoged Simon Rehmeier fra Frederiksgave står
med ryggen til og taler med en skovarbejder, som
er ved at oprense en grøft ved Åe ud mod
Lillebælt. Billedet er udlånt af skovfogedens
datter Christine Engholmer.

Skovfogedelev
Povl Schmidt er født 1893 på Eskemosegård, hvortil der hørte en skov ned mod
Sjælsø i Nordsjælland. Her tilbragte be
retteren en stor del af barndommen. On
kelen var skovrider og kom på besøg for at
vise træ ud og sørge for salget blandt an
det af asketræ til Rådvad knivfabrik. Selv
kom Povl Schmidt i skovfogedlære. Han
har arbejdet med skov i Sverige og Est
land, og en række år har han deltaget i
skovning i Canada. 1931 vendte han hjem
og blev tømmerhandler og fra 1949 dam
bruger. Her følger et afsnit af hans erin
dringer om tiden som elev i Gunderslevholms skove i 1912 til 1913:
En foged er ifølge almindelig sprogbrug
en mand, der har en funktion at udføre for
en højere instans, birkefoged, sognefoged,
pantefoged, ladefoged og så en skovfoged,
der må gennemgå en tre-årig uddannelse
på mindst to distrikter af en sådan stør
relse, at man har alt til faget henhørende
og i fornødent omfang. Mine første to år
som skovfogedelev tilbragte jeg i statssko
ven Rudeskov. Det første stykke værktøj
er en økse, og man lærer at bruge både
højre og venstre hånd, for ellers vil det
stød stå som en saks. Efterhånden bliver
flere andre redskaber indlemmet i be
kendtskabet, som for eksempel en sav,
som det kan volde adskilligt hovedbrud at
få til at gå, som en sav skal. Den skal files
og »lægges ud,« så den ikke »løber«. Sa

vens tænder skal have forskellig form ef
ter den træart, som netop er på dagsorde
nen, hårdt træ, blødt træ, nåletræ! Det er
nok det mest kildne redskab, som bruges i
skoven. Øksen skal holdes både skarp og
tynd, så at man kan hugge en gren af med
eet hug. Den gamle hjemmesmedede
danske skovøkse kom fra landsbysmeden,
og dens evner var afhængig af smedens
kunnen, men der skulle altid to hug til
den samme gren, som den amerikanske
økse klarede i eet hug. Således gik det også
med savene, der stadig blev af højere kva
litet, indtil den amerikanske Diston sav
kom på markedet omkring 1920. Med
dens høvletænder kunne den gøre arbejdet
på halv tid. Ved storskovning skulle der
kiler og hammer til, dels for at lette sa
vens gang ved fældningen af træer, dels til
brug hvis saven blev »klemt« i et snit.
Efter skovningens ophør var der planteriller og huller at grave, hvis det ikke var
blevet færdigt altsammen om efteråret.
Dertil var en særlig skovspade velegnet
fremfor en almindelig gravespade, hvor
både rødder og sten kunne være en hin
dring, der ligeledes opstod gang på gang
ved grøftegravning, ja, selv ved grøfterensning. I planteskolen brugtes derimod
en gravegreb, som er velegnet til at kaste
kvikrødder og andet ukrudt bort ud over
planteskolens hegn. Der skal altid være et
forsvarligt og rigeligt plantemateriale til
rådighed, hvorfor man begynder med at
så forskellige frøarter i såbede, hvorfra de
unge planter tages til udprikling i prikle-
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bed, hvor de kan få plads til at udvikle
både top og især rod, inden de udplantes
på voksestedet, hvor resten af deres til
værelse som levende væsener foregår
gennem de følgende 80 - 100 - 300 år, alt
efter deres anvendelighed til bygnings
tømmer, træsko, jernbanesveller, planker
til industri og håndværk eller til stavn og
ror.
For at nå til anvendelighed og egnethed
efter artens egenskaber må træer have al
buerum, ligesom alt levende iøvrigt trives
bedst, når fornøden plads i tilværelsen er

til rådighed. Det er en af skovmandens
vigtigste funktioner at sørge herfor, og
det foregår ved, at enten skovrideren eller
skovfogeden »viser ud« til hugst, hvorved
de til hugst bestemte træer mærkes med
et ridsejern. Derved må man have for øje,
hvilke træer der kan bygges en fremtid på,
de såkaldte bestandstræer, hvorved også
disses ligelige fordeling over arealet må
indgå i overvejelserne, og det er jo ikke
sådan at forstå, at alt dette kan opnås ved
første gennemhugning, men kun ved
gentagne gennemhugster kan resultatet

Jægere ved skovfogedhus den 21. august 1893
fotograferet af stud. polyt. Paul Bergsøe, der var
feriegæst sammen med forældrene på
Rudbjerggård på Lolland. Faderen var biologen
og romanforfatteren Vilhelm Bergsøe.

opnås. Dette kan kaldes bestandspleje. Og
hver enkel træart har sin egen sjæl, som
også giver sig tilkende ved valg af vokse
sted for hver art. Nogle træer må have høj
og tør bund som for eksempel de fleste
nåletræer, bøg og ahorn. Birk, ask og el
kan tåle fugtig bund, men ask betinger
sig, at vand skal vandre under dens rød
der, ellers bliver den mindre egnet. En
karetmager foretrak en ask fra højbund og
fra en udkant af skoven, så den fik brede
årringe og flere krumninger, der kunne
udnyttes i hans fag med dets krav til styr
ke og form. Nogle træarter tåler vind,
uden at deres vækst og form påvirkes syn
derligt derved. Andre fordrer læ for ikke
at blive vindskæve. Nogle arter »bryder«,
springer ud, før andre, hvilket spiller en
rolle ved forårsplantning. Som ovenfor
nævnt har hver træart sin foretrukne
jordbund, og denne kendes ofte ved skov
bundens plantevækst, karakterplanter
kaldet, anemone og miliegræs for bøg,
bingelurt for ask. Egen ynder fed, leret
bund, der jo ofte er vandholdig, og under
eg trives hassel, tjørn og naur, der tillige
tjener til at holde stammerne fri for van
ris. Østerrigsk fyr, ædelgran, elm og pop
pel tåler blæst og kan derfor anvendes i
skovbrynet som værn for de øvrige skov
træer, der i udkanter kan tyndes lidt hår
dere ud for at gøre dem vindfaste. Træer
er som mennesker: vi har vore egenskaber
og særheder, hvorved vor egnethed kan
måles. Der findes karakterplanter, der si
ger skovmanden, om noget er galt, som
for eksempel græsarten bølget bunke, der
viser morbund, en art surhed, som opstår
ved udvaskning af overjorden, hvorved et
lag af en al-lignende bestand dannes. Der
findes som regel skovsyren udbredt. Det
ses af det foregående, at skovmanden ar
bejder på langt sigt, ja, for generationer,
og det gælder her som andre steder, at vi
lærer kun af vore fejltagelser.

Der må jo holdes styr på pengesager og
beholdning af gavntræ og brændsel, så
skovfogeden har det i benene og i lomme
bøger og målebøger, og desuden må han
også bruge hovedet til husbehov, for reg
nefejl er noget i retning af helligbrøde: et
skrevet tal skal være rigtigt, og det skal
være læseligt ellers! Det meste arbejde
udføres på akkord, så der skal optages
regnskab for hver mand eller arbejdshold,
hvorved hver mands løn kan fastsættes
efter hans indsats. Målelister viser, hvor
mange kubikmeter kævle og hvor mange
rummeter gavntræ eller brænde hvert
hold har oparbejdet siden sidst. Der føres
en »delingsliste« til brug ved udbetalin
gen, der i statsskoven betros til en skovlø
ber. Målelister og fortegnelse over øvrige
effekter udarbejdes og afleveres til skovri
deren, der er ansvarlig for salg af gavn
træ, hvilket som regel sker ved offentlig
auktion, der holdes i et dertil egnet lokale,
medens brændeeffekter oftest sælges ved
auktion på skovvejen, hvor det findes op
stablet og nummereret. Græsauktion
holdtes i Rudeskov, hvor to søer, Ebberød
Dam og Skovrød Dam, var tørlagte, så de
kunne bære en græsafgrøde, hvorfra
skovfoged, skovløbere og omkringboende
landbrugere kunne hente et supplement af
foder til deres kvæghold. En skovfoged
havde i de fleste tilfælde en jordlod, der
satte ham i stand til at holde 6-7 køer og 3
heste, hvoraf de 2 »gik i skoven« beskæf
tigede ved udslæbning af tømmer og
kævler, pløjning og harvning af skov
bund, som derved gøres egnet til skovfor
yngelse ved selvsåning. Den tredje hest
brugtes som transportmiddel for familien
og gæster.
Da privatejet skovbrug stiller lidt andre
betingelser til skoven og dens administra
tion, er det altid en fordel at have haft et
læreår på et gods for derved at få indblik i
de krav, der vil blive stillet, særlig på et

område som jagt og vildtpleje. I statssko
ven var jagtretten fra gammel tid altid
kongens, så at en hirschfänger hører med
til en statsskovfogeds uniform, når kon
gejagt afholdes, ligesom en statsskovfoged
ifølge reglementet skal have benklæderne
inden i støvlerne. Sædvanligvis er det en
statsskovrider ved første Frederiksborg
skovdistrikt, der er normeret som konge
lig jægermester, ikke at forveksle med en
hofjægermester, der sædvanligvis er
godsejer og løjtnant eller kaptajn af reser
ven ved livgarden.
Før lens- og majoratslovens ophævelse
var det ofte tilfældet, at en professionel
jæger passede jagten, der altid har stik
modsatte interesser end skovbruget,
hvorved uoverensstemmelser ofte opstod
mellem jagt og skov, hvor indhegning af
nyplantninger hæmmede vildtets mulig
heder. Siden herregårdsskytterne uddøde
som et begreb og som stand, overførtes
jagt og vildtpleje til skovens folk, da jagt
stadig er en af de herligheder, der hører
med til at være godsbesidder. Mit sidste
læreår på Gunderslevholm gods var derfor
anderledes end de to år i statsskoven. Lad
mig fortælle lidt om dette, jeg fristes til at
sige, yndige sted, hvor fin kultur prægede
alt og alle i en grad, så at alle på godsets
område »hørte med«. Det var før social
lovgivningen fastlagde rammer for hjælp i
tilfælde af trang, og godsejerne sørgede
for, at ingen led nød, gamle eller invali
der. Gunderslevholm omtales allerede på
Valdemar Atterdags tid, hvor det skal
være bleven nedbrændt i en urolig tid med
indbyrdes fejder. Om den nuværende ho
vedbygning stammer fra genopbygning
efter brand, ved jeg ikke, men den er no
bel i hvidkalket skikkelse uden på nogen
måde at virke pralende.1 Den ligger ved
Susåen i en park med ældgamle træer med
indkørsel til hovedbygningen gennem en
smedejerns låge båren af murede og hvid-
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kalkede piller, men jeg har aldrig set den
låge lukket. Nær indkørslen ligger gods
kontoret med godsforvalterbolig, medens
avlsgården med dens høje og enestående
smukke stråtage ligger lidt derfra, godt
skjult mellem gamle træer, som skærmer
tagene imod ødelæggelse i storm. Der
fandtes en besætning af røde, kullede kø
er, og disse var særkende for Gunderslev,
som godset kaldtes i daglig tale på egnen.
Der var 10.000 tønder land jagt hørende

under Gunderslev, hvoraf jorden var
bortforpagtet, medens avlsgården havde
et tilliggende af 800 tønder land. Godsfor
valteren var på den tid ofte en dansk ju
rist, som var ret hårdt pumpet, værre end
godsejeren selv. Der var en avlsforvalter
med ridehest og sporer, dertil underfor
valter og ladefogeder, der fik deres for
plejning i »mellemstuen«. Skoven lå for
størstepartens vedkommende i samlet
form: Tvedevænge, Kohave, Hovban-

Gunderslevholm på Sjælland set fra sydøst en
novemberdag 1956. Hovedbygningen er opført
1729, men i 1787 fik facaden en modernisering,
der skalle give det barokke hus et nyklassicistisk
præg. Alle vil vist være enige med
skovfogedeleven i, at smukt er det.

Udlængerne til Gunderslevholm er tegnet
samtidig med hovedbygningen. Tilsammen
omgiver de en stor gårdsplads, som en række
træer deler i to dele. Fotograf Niels Elswing har
taget de to billeder i forbindelse med
Nationalmuseets registrering og fotografering af
hovedbygningens indre.

kerskoven grænsende til Førslevgaard og
Harrested, medens Kastrup Overdrev
grænsede til Gyldenholm og Tystrup Sø.
Kastrup Overdrev var nok den interes
santeste skovpart, hvor der fandtes en
dyrehave med adgang for vildtet til et
højst ejendommeligt stenalderområde
med stenblokke og tjørn spredt. Inden for
vildthegnet fandtes en langdysse, og i et
ret omfattende areal fandtes ligesom re
ster af jævnede jordvolde.2 I et hjørne ned

mod Tystrup Sø lå et fiskerhus med strå
og stokroser, som var det H. C. Andersen
og Chr. Winther, der boede deri. I umid
delbar nærhed deraf fandtes et traktørsted
Hekkenfeldt, hvor kaffe og brød kunne
købes for små beløb. Vildtfogeden havde
sit hus inde i skovensomheden sammen
med dåvildtet. En skovrider og tre skovfo
geder sørgede for skoven og dens tarv
med samt så og så mange skovfogedele
vers videre uddannelse. Denne fortsatte i
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lige linie med tidligere, for så vidt angik
skovbrug, og hvad dertil hører. Nyt var
derimod jagt og vildtpleje. Der fandtes på
den tid en del krybskytter på egnen, hvil
ket medførte, at vi elever måtte patruljere
om natten, når jagtsæsonen nærmede sig,
og altid to i flok og følge med åbne øjne og
ører ude i den ene side af vejen.
Vi lærte at stille fælder for ræv og mår,
hvoraf der fandtes en del. Vi lærte at
»fange vildt af«,3 »at brække en buk op«,4
og save dens hat af til ophængning på
væggen med dato, at »strøjfe« en ræv.5
En grævling har jeg aldrig mødt eller hørt
om,6 men jeg ved, at skindene tilhørte
skovrideren, og at vi elever fik udbetalt
»skydepenge« for krager og skader samt
andet »rovtøj«, der er betegnelsen for alle
skadedyr, der kan tænkes at ødelægge æg
og yngel af fugle eller harekillinger og lam
af råvildtet.
Dertil øvede vi os i korrekt adfærd for
en nimrod,7 der gerne skal kunne nærme
sig det jagtbytte, som han må skaffe til
herskabet efter ordre herom. Man lærer at
nærme sig råvildt, der »esser«8 i åbent
terræn. Man må stå bomstille i samme
øjeblik bukken gør tegn til at hæve hove
det. Helst må man ligne en træstub eller
en enebusk (!), og blot at blinke med et øje
opfattes straks af vildtet, der synes at
skelne klart mellem almindelige passanter
og en mand med et jagtgevær. Det hæn
der, at råvildt forvilder sig ind i en hegnet
bevoksning, og er det jagtsæson, vil det
som regel blive skudt, og det er en ækel
fornemmelse, når det tages i betragtning,
at vildtet ikke har en chance for at und
slippe efterstræbelsen.
Vildtpleje er en lige så selvfølgelig sag
som at tynde roer og radiser. Forsømmes
det, vil vildtet degenerere, og et terræn
kan kun »bære« så meget, som de naturli
ge forhold tillader. Sammenlign Afrika,
hvor kvægsygdomme bliver bekæmpet, så

kvægflokkene øges ud over det rimelige
og med det resultat, at tørke slår kvæget
ihjel i tusinder. Brodne kar findes også
blandt jægere, men at udråbe jægere som
mordere og værre er at ramme ved siden
af. En brav jæger elsker vildtet, elsker na
turen som grundlag for alt liv, og vi ved,
at alt liv har sin tid, hvorefter det dør bort
for at give plads for nyt liv. Og det er en
god regel. Derfor går han gerne ud tidlig
morgen for at pursche9 en buk, som han
har mistænkt for at være på nedturen. Er
han god til det, forsøger han at »blade« og
lokke den ud af skjulet, hvor den har »sid
det«. Et stykke vildt, der ligger, er et dødt
stykke vildt. At blade er noget af en
kunst, som det tager tid at lære til fuld
kommenhed. Et græsstrå lægges strakt
mellem tommelfingrene, hvorefter man
blæser der, hvor mellemrummet mellem
tommelfingrene findes, og en lyd, der skal
ligne råens parringskald, opstår, men er
der den mindste mislyd, kan jægeren pak
ke sammen. Man kan køre med hestetrukken vogn, springe af, når en buk er i
sigte, lade kusken fortsætte, medens jæ
geren forsøger at nærme sig. En ræv kan
lokkes ved at »muse«, idet man med
munden frembringer en piben, der ligner
musens piben, og ræven kan høre den lyd
på lang afstand. Får ræven mistanke til
»musen«, er der en rød streg, og borte har
taget den. Den meget yndede jagt på
skovsneppen begynder ifølge Boganis så
lunde: Riminiscere, putz die Gewehre.
Laetare ist die Wahre, biz zum Palmarum,
dann gehen sie tralarum.10 Men skær
torsdag og langfredag er der altid snepper i
skoven, ligegyldigt hvornår påsken falder!
Man lægger sig efter forskellige lyde, der
kan lokke krager, skovskader og andre redeplyndrere. Ved den årlige klapjagt er
eleverne med som klappere, men henad
jul inviterer godsejeren alle elever med til
harejagt, hvorved der holdes en frokost

pause, hvortil medbragt mad hører, me
dens der fra hovedbygningens køkken
kommer varme pandekager, hvortil der
bruges et æg til en pandekage! Og det er
kræs. Derefter et glas portvin fra gods
ejerens vinkælder, og man hører gods
ejerens stemme: »Ja tak, jeg drikker som
en brand«. Ofte er det tilfældet ved den
årlige klapjagt og den dertil hørende fro
kost med dram, at en af deltagerne udnævnes til »fiskal«, og han må helst være
rimsmed og humorist, som for eksempel:
»N.N. til frokost tre snapse klemte, drog
så til skovs, men bøssen han glemte!« Der
idømmes bøder, der går til klapperne, der
ofte er våde til skindet af dug eller regn,
der hænger i træerne, for i skoven regner
det to gange, først selve regnen, så dryp,
dryp, dryp! Om efteråret kan man se dåvildtet i dyrehaven rejse sig på bagbenene
for at ryste grenene, så bog falder til jor
den, og så er bordet dækket. Frit efter Piet
Hein kan man vel sige: »Min kæreste han
er sådan en, at hvor han planter benene,
der rasler bog og agern ned, og andet godt
fra grenene!«
Der holdes hvert år en skovfogedprøve,
hvortil tre-års elever anmeldes af det
skovdistrikt, hvor han har opholdt sig
sidst. Der findes examinatorer, skovride
re, for hvert område inden for skovbrug,
regnskab, arbejdslære, specialer som
slingning med økse af sveller, skæring af
lægter med langsav, noget i retning af en
ramsav men til håndbrug, grøftegravning,
pløjning med skovplov. Derefter plante
skole, hvorved examinanden skal redegøre
for alder og art af de for hånden værende
planter i frøbed eller udpriklede, deres al
der netop nu, hvor gamle de bør være ved
udplantning på voksestedet. Endelig lidt
landmåling og nivellering i tilfælde af nyt
vejanlæg eller blot vandafledning. En dag
går med udvisning af træer til hugst, en
anden dag til skovning, hvorved kævler

Stente (overgang) ved siden af led over kørevejen
til Dyrehaven ved Gunderslevholm. 1 en ældre tid
da man gik til arbejdet, var marker og skove
gennemtrukket af stier. Hvor en sti krydsede et
hegn, var der lavet en stente, således at man
kunne stige over hegnet uden at beskadige dette.
Dengang man brugte hegn flettet af ris, var dette
særlig nødvendigt. Amatørarkæologen Svend
Dyhre Rasmussen har taget fotografiet juni 1950.
En skovfoged færdedes til fods, og hans øje
opfangede ethvert tegn på noget unormalt i
skoven.

opmåles, gavntræ mærkes med blåkridt,
så det fremgår, hvorledes knaster kløves
bort, så kun rent træ går til træindustrien.
Censorer er en statsskovfoged og en pri
vatskovfoged, hvormed sol og vind er delt
ligeligt. Der udstedes examensbevis,
hvorpå er angivet den opnåede karakter i
points, hvortil føjes betegnelsen bestået,
eller bestået med udmærkelse, hvis po
intstallet ligger over 50. Det kræves, at en
statsskovfoged har opnået mindst 45 po
ints. Under 30 points intet examensbevis.
Der findes lærebøger for hver enkelt af de

til faget hørende områder, og der holdes i
læreårene en ugentlig examination, hvor
ved alle forhold kommer op til drøftelse,
så at eleven ved, hvorfor en savtand skal
være forskellig til de forskellige slags træ,
eller hvorfor en skovkran skal se sådan ud
og opstilles sådan for at virke efter hensigt
og formål. I lærebøgerne findes illustrati
oner af hvert enkelt tilfælde, ja, endogså
den rigtige arbejdsstilling, hvilket betyder
meget ved det hårde slid, som skovarbejde
byder sine udøvere. Som eksempel på il
lustration af et redskab står der om leen,
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at den er et af de vanskeligste redskaber at
skæfte rigtigt. Det tager lang tid at lære at
bruge den rigtigt og at kunne holde den
skarp. Før i tiden blev en le skærpet ved at
»pennes«, hvilket bestod i at hamre æg
gen tynd imod en dertil egnet ambolt, og
det er en kunst, som kun meget få kan
udføre i dag.
En statsskovfoged er betrygget mod
afskedigelse, forudsat at han passer sin
gerning forsvarligt, men han har heller
intet initiativ til udfoldelse, da skovdirektoratet og skovtaxatorer har fastlagt
driften langt ud i fremtiden. En privat
skovfoged kan undertiden få opgaver at
løse udover det egentlige daglige og fagli
ge. Han kan derimod risikere at blive solgt
sammen med den øvrige besætning. Søger
han en anden stilling, vil der oftest blive
rettet forespørgsel til den nuværende chef
vedrørende kvalifikationer, og om grun
den til at han ønsker et nyt engagement,
hvortil den nuværende »ejer« kan finde på
at oplyse, at den pågældende skovfoged er
så dygtig en mand, »at jeg meget gerne vil
beholde ham for livstid!« Og så er der
lukket for det varme vand. Det hænder, at
en skovejer chikanerer en skovfoged eller
en anden godsfunktionær så grundigt, at
vedkommende »render« af tjenesten,
hvorved han haver sin ret forbrudt. Er
han heldig, kan han muligvis få en tjene
ste igen, men det er sket, at lønnen er
bleven mindre, hvorfor han til en slags
forbedring får lov at kalde sig skovrider!
Typen på en skovfoged var i statsskoven
helst en granvoksen mand, ofte bar han et
velproportioneret fuldskæg. Til dagligt
brug kunne han færdes i civil, men den
regelmenterede kasket var obligatorisk,
ligesom de lange støvler hørte med. Pri
vatskovenes skovfogeder frembød en me
get varieret klædedragt, som oftest prydet
med hjortetakknapper i rad og række, for
og bag, varierende i størrelse efter anven

delse og individuel smag. Skæg og støvler
var sædvane, hatten var ofte særpræget.
Ofte havde han opdræt af jagthunde for at
hjælpe på indtægterne, og det gav en vis
baggrund at have en hund til at følge i
hælene, så at man i påkommende tilfælde
kunne demonstrere, hvor velopdragne de
hunde var, og netop fra den kennel! Jo.
(NEU, skrevet 1978).

1. Gunderslevholms hovedbygning og ladegård er
opført 1729, og hovedbygningens ydre blev let mo
derniseret 1787.
2. Borup Ris har været dyrket i oldtid og middelal
der. Opmålinger af den middelalderlige landsbys
agre er gengivet i Axel Steensberg: Atlas over en
del af middelalderlandsbyen Borups agre, 1968.
3. Fange vildt af, dræbe såret vildt.
4. Brække en buk op, tage indvoldene ud.
5. Strøjfe en ræv, flå skindet af.
6. En ældre beretning omtaler skovarbejderes
fangst af grævling, hvorfor vi havde spurgt Povl
Schmidt specielt derom.
7. Nimrod, person i 1. Mosebog 10.8 der var en
»vældig jæger for Herren«.
8. Esser, æder.
9. Ptirsche, enlig jæger lister sig ind på hjort, jæ
geren kan også bruge en hestevogn.
10. Riminiscere er 2. søndag, Lætare 4. søndag i fa
sten. Palmarum palmesøndag, da sneppejagten skal
kunne begynde. Boganis, forfatternavn for Wil
helm Dinesen, 1845-95, officer, fra 1879 ejer af
Rungstedlund.

Forstassistent
Etatsråd P. Bornholt fra Riga købte Lø
venholm på tvangsauktion i 1901. Han
reparerede den forfaldne gård, hede blev
opdyrket, eng kultiveret og sandet ager
jord tilplantet med nåletræer. 1918 købtes
gården af Ove Vind, der 1919 solgte den
videre til greve Werner Schimmelmann.
1929 gik godset igen på tvangsauktion.
På dette gods var Povl Schmidt forstas
sistent i 1921:
Krigen havde også på anden måde sin ind
virkning på forhold i skovbrug på privat
hånd. Således oplevede Løvenholm på
Djursland, at ejeren, en velstående Rigakøbmand, så sig nødsaget til at afhænde
det omfattende gods, der havde tjent ham
som en mulighed for afslapning i forbin
delse med en ret stor bestand af fritståen
de kronvildt. Den omstændighed, at flere
nabogodser havde sammenstødende skov
arealer liggende i sammenhæng, skabte
mulighed for dette kronvildt i forbindelse
med, at godsejere og deres skovridere,
skytter og skovbetjente sørgede for fred
og ro i fornødent omfang. Alene Løven
holm havde en skovrider, to skovfogeder,
to-skovløbere og en skytte, der alle mere
eller mindre anså det som en del af deres
tilstedeværelse at sørge for fred i skoven,
hvorimod det nok kunne knibe med dette
på tilstødende marker, der ikke hørte ind
under godset. Kronvildt kan gøre megen
skade på afgrøder, og deres værdi som
mad og som jagttrofæ gjorde dem efter
stræbte.
Løvenholm blev solgt igen af kammer
herre Vind, Sanderumgård, til greve
Werner Schimmelmann, tidligere ejer af
Dronninglund i Vendsyssel og senere
Bygholm ved Horsens.
Den tidligere skovrider på Løvenholm
så sit snit til at søge til Sjælland som

Til skovløberes og skovfogeders opgaver i skoven
kom også at traktere skovens gæster. På den
måde kunne skovejeren sørge for, at der blev
holdt lidt styr på de besøgende i skovene.
Gæsterne kunne købe kaffe eller blot varmt vand,
således at de selv kunne brygge kaffe til den
medbragte mad, og man kunne sidde udendørs,
hvor der var faste borde og bænke. Det var en
lille ekstra indtægt, men efterhånden følte
skovfogederne, der havde bestået en eksamen, at
det ikke var helt passende for dem og i
overensstemmelse med deres opgave som
arbejdsleder og lokal myndighed. Billedet af
gæster ved skovfogedhus i Hamborgskoven på
Lollands østkyst 1907.

skovrider, hvorefter greve Schimmelmann engagerede en tilsynsførende skov
rider, der boede ved Kellerup og således
kun kom på tjenestebesøg, når behov fo
relå. Dette førte omsider til, at jeg blev
ansat som assistent for den tilsynsførende
skovrider, men dog lønnet af greven. En
sag blev mig særlig pålagt: at sørge for, at
der ikke fandtes fejl i skovfogedernes
regnskaber, når disse blev sendt til skovri
deren, ligesom jeg blev gjort ansvarlig for
forsendelser af skoveffekter.

Ved min ankomst til Auning blev jeg
afhentet af en rideknægt, en kuskelær
ling, der ved ankomsten til Løvenholm
avlsgård, hvor jeg skulle bo sammen med
en del andre underordnede-overordnede,
afslog en tilbudt drikkeskilling. Deraf
fremgik det, at jeg var godtaget som med
tjener. Jeg fik anvist værelse som nabo til
underforvalteren, og et »skovkontor« lå
lige overfor, hvor der fandtes telefon til
tjenstligt brug. Fra vinduet var der udsigt
over voldgraven til det smukke slot, op-
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ført af munkesten, tag og tårne tegl
hængte, alt i en dejlig varm rød farve.
Greven var på rejse i det sydlige udland,
forlød det, så den eneste beboer var old
fruen, fru Wendelin.
Min første opgave var derfor at hilse på
de to skovfogeder, som jeg skulle samar
bejde med i den kommende tid. Derefter
var det påkrævet med ture rundt i skoven
for at orientere mig. Efter mit skøn havde
den forrige ejer toldet ret kraftigt i en be
stand af gamle ege, hvilket åbenbart havde
gjort samme indtryk på de faste skovar
bejdere, der ved synet af de store efter
ladte stød kun havde et skuldertræk og et
»æ Vind-fæller« som udtryk for deres
mening derom. Derudover fandtes en del
moser alle med en bevoksning af gamle
birketræer, ret et terræn for Pan at danse
og spille på fløjte. Den forstmæssigt set
værdifuldeste del af distriktet var Østerskoven, der havde smukke bøge og en del
vintereg. Næsten alle nåletræsbevoksnin
ger viste skrælning af kronvildtet, der i
høj grad tillige var ude efter alt nyplantet.
Især blev de hidtil på distriktet ukendte
træsorter som cypres og thuja af kron
vildtet betragtet som en slags grøn salat.
Dette førte til indhegning af sådanne are
aler. Distriktet leverede det fornødne
materiale til disse hegn, hvilket naturlig
vis gav sig til kende i et dertil svarende
mindre salg af skoveffekter. Mit første
møde med en af disse skovens giganter
rystede mig slet ikke så lidt. Ud af en
grantykning kom en hjort vandrende med
et pragtfuldt gevir, der gav indtryk af, at
det var skoven selv, der kom vandrende.
Et stolt dyr? Nej, den betegnelse slog ikke
til i dette tilfælde! Nej, her kom selve
skovens ejermand for at se, hvem der for
styrrede freden. En holdning og en mine
som kun den, der ejer det altsammen, kan
bære til skue! Kæmpen betragtede mig
overlegent rolig, fandt ud af, at jeg ikke

frembød nogen form for trussel, vendte sig
mod dens ly og sikre skjul uden på nogen
måde at give udtryk for affekt. Der stod
jeg tilbage, rystet i sjælen og med svage
knæ! Jeg havde end ikke sanset at tælle
»enderne«! Skoven er ejerens hustru og
forpagterens frille, siger et gammelt ord.
Om jagt kan samme syn anlægges: der
gives to slags jægere, naturelskeren og
den skydegale. Ingen er i tvivl om, at ra
diser, gulerødder, roer og skov bør udtyndes. Det er en nødvendighed for at nå re
sultatet. Fornøden pasning er betingelsen
for sundhed og trivsel.
Ved månedens slutning blev regnska
berne afleverede til mig fra de to skovfo
geder. Desværre viste det sig, at der var
endog ret grove regnefejl i det ene af dem,
hvorfor jeg så mig nødsaget til at bede
vedkommende skovfoged om at gennemgå
det og rette fejlene. Næste måned gentog
dette sig, og ved min ankomst til skovfo
geden blev jeg modtaget af ham, siddende
bag skrivebordet, iført en kasket, der ty
dede på tidligere ansættelse ved statsskov
brug som regnskabsførende skovløber. Da
jeg forebragte mit ærinde, fik jeg at vide,
og det med en fejende håndbevægelse, at:
»Jæ' tåler ikk' krætæk«! Bum! På mit
spørgsmål, om jeg skulle foretage de for
nødne rettelser, fik jeg intet svar, hvad jeg
opfattede som et svar. I de følgende dage
viste skovfogeden sig ikke i skoven, hvor
de forskellige hold snart meddelte mig, at
nu var der snart ikke »vist ud« til mere.
Også denne oplysning, som jeg viderebragte til skovfogeden, forblev upåagtet,
så en søndag drog jeg til skovs med ridse
jernet, der snart blev varmet godt op.
Dette bevirkede, at skovfogeden pakkede
familien og møbler og rendte af tjeneste.
Naturligvis måtte jeg forelægge kends
gerningerne for greve Schimmelmann, og
jeg tog anledningen til at spørge, om gre
ven ikke kunne bruge mig, hvorpå jeg fik

til svar: »Åh, Schmidt, det må De love
mig ikke at gøre alvor af, for om blot tre
år er jeg her ikke mere«!
I mellemtiden var en fastboende skovri
der antaget, som tillige virkede som
godsforvalter. Skovningen fortsatte som
hidtil, men blev snart tilendebragt, hvortil
en mild vinter medvirkede. Kyndelmisse
oprandt med lun luft og lærkesang, avls
gården gjorde markerne rede til tidlig så
ning. Min tilstedeværelse som assistent
blev tidsbegrænset, og der var blot igen at
cykle rundt til kunder for at præsentere
regninger, trykte i almindelig anvendelig
form og d.d. er beløbet modtaget, hvorfor
herved kvitteres. Og så hændte det, at jeg
traf på en mand, der med barsk betoning
oplyse, at »a wil dæleme ha', te der ska'
stå betaid«.
Det var naturligvis et almindeligt sam
taleemne blandt de underordnede-overordnede, at jeg nok ville søge den ledige
skovfogedtjeneste i Brænderigården med
tilliggende, så en dag kom vor unge kok
kepige tilfældigt forbi og fandt lejlighed til
at fortælle mig, at hun »ku' da gott pass'
nuen småkall', å' så hår a såent nuen
kjønne bien«! Boganis skrev engang der
om: Det er begyndelsen af maj, kom ud,
kom ud, thi bøgen er så skøn en brud! Og
jeg kan et eventyr derom: - Der sad en
jomfru fager og fin og spurgte mark
blomstens blade: - En andens? Ingens?
Dødens? Nej, din! Og så kukked gjøgen
fra bøgestade! Siig mig, du gjøg, som
kommer og går, og kukker fra bøgens
grene, siig mig, i hvor mange år skal end
nu jeg gå alene? Og kukkeren tav, og kuk
keren lo, dens kukken fik aldrig ende, den
spåed ej lykken for elskende to, men ik
kun sorg og elende. Tvi dig, du spotter.
Snart fæster jeg bo. Kun lidet jeg agter din
tunge! Til straf skal du hverken ha' rast
eller ro, eller kende til hus eller unge.
(NEU, skrevet 1980).

Forstassistentens
farlige opgaver
Herom fortæller Margrethe Baumann:
Jeg er født i Dyreborg i Horne sogn i
1891. Min far var fisker Niels Larsen, født
i Fåborg 1856, og min mor hed Maren
Kirstine Rasmussen, født på Gammel
Dyreborg 1855. Jeg blev tidlig forældre
løs. Far døde, da jeg var 2^4 år, og vi var
da fem søskende, og en lille bror blev født
8 måneder efter fars død. Da var den æld
ste 9 år. Morfar tog os alle til sig. Han var
fisker og fæstebonde på Gammel Dyre
borg, der hørte under grevskabet Hvedholm. Det var hårdt for mor, og hun blev
syg og døde 4 år efter. Jeg kom så til fars
to ugifte midaldrende søstre i Fåborg og
tilbragte min barndom og ungdom der og
besøgte mine søskende i ferie og søndage.
To brødre døde omtrent samtidig med
mor. Min søster og to brødre blev hos
morfar, til de var voksne. Den ældste af
mine fastre var dameskrædderinde og
skulle tjene til livets ophold for os tre.
Den yngre var svagelig og ofte sengelig
gende. Hun tog sig af det huslige og min
opdragelse.
Jeg hørte og så ikke meget til livet uden
for min lille verden, og min opvækst kun
ne jo ikke blive som i en familie med far,
mor og søskende. Men jeg følte nu aldrig,
jeg savnede noget, og selv om jeg aldrig
fik kys eller kærtegn, følte jeg mig glad og
lykkelig. I byen havde man sin skoleven
inde, og lidt senere kom jeg til et eller to
baller i en gymnastikforening og traf unge
mennesker, og lidt gensidig sværmeri var
der jo, men man gik ikke med hinanden,
som de unge gør nu, eller flyttede sam
men, det var helt utænkeligt. To brødre
var meget interesseret i mig, men jeg fo
retrak ikke den ene for den anden, og før
de selv kunne finde ud af, hvem det skulle

være, fandt jeg en helt tredje. Det var nu
bogstavelig talt ham, der fandt mig, og det
kunne jeg have lyst til at fortælle lidt om.
Jeg har altid elsket naturen og gik ofte
ture i de nærliggende skove, som oftest
alene. Det kunne man godt for eksempel i
»Alléskoven«, der hørte under baroniet
Holstenshuus. Der var en lang lige vej
gennem skoven og ikke langt til gårde og
huse ved siderne. En del småstier førte
blandt andet til kæmpegrave, og det var et
almindeligt udflugtssted for byens bor
gere særlig i forårstiden. Det var skik, at
man tog i skoven, når bøgen sprang ud, og
hjembragte store buketter bøgegrene.
Men det viste sig, at mange ødelagde de
unge træer ved at tage toppen af dem, og
et år blev det forbudt at færdes på stierne
mellem de unge bøge og at plukke grene.
Det var den 7. maj 1911. Bøgen var
sprungen meget tidlig ud, og jeg gik en
tur i skoven om formiddagen og gik jo og
drømte om prinsen, der engang skulle
komme. Jeg havde i sinde at gå til et parti,
der hed »Alperne«, hvor jeg ikke tidligere
havde været, men det var ad de smalle
stier, og jeg tænkte slet ikke på, at her
måtte jeg ikke gå, og overraskedes ved, at
en ung mand tiltalte mig og sagde, at her
måtte jeg ikke gå. Jeg sagde naturligvis, at
her havde jeg færdedes tit, om han kunne
forbyde mig det. Ja, han var assistent hos
skovrideren og havde om søndagen opsyn
i skoven, og her var altså ikke tilladt at gå,
men hvis han måtte ledsage mig, skulle
han vise mig vejen til »Alperne«. Jeg hav
de sat mig for, at jeg ville derud og ville
ikke lade mig vise ud af skoven, altså
fulgtes vi ad. Han fulgte så med tilbage til
hovedvejen og sagde farvel og spurgte, om
jeg kom igen. »Ja«, sagde jeg, »jeg har i
sinde at skrive til lensbaronen og bede om
tilladelse til at gå i skoven«. Så sagde han:
»Hvis De kommer på fredag, så skal jeg
vise Dem, hvor der gror liljekonvaller«.

Fredagen var Store Bededag, og det var
igen strålende solskin, og jeg gik til skovs.
Det måtte jeg gerne for min faster. Jeg
havde ikke talt om, at jeg skulle møde en
ung mand. Der var sol og fuglesang, og
gøgen kukkede, og nu ville jeg spørge
kukkeren: »Hvor mange år vil der gå, før
jeg bliver forlovet«. Den tav. »Åh«,
tænkte jeg, »måske det kun varer måne
der«, og spurgte igen. Stadig tavshed. Så
spurgte jeg endelig: »Hvor mange uger vil
det så vare«, og svaret kom: »Kuk-kuk kuk-kuk«, altså to uger. Det kunne jo
umuligt passe. Så godt kendte jeg ingen
ung mand. Imidlertid mødte jeg igen den
unge mand i jægertrøje med knapper af
hjortetakker, egespir i hånden og bøssen
over ryggen. Han var høj og flot og havde
et prægtigt overskæg. Vi skulle så over i
en anden skov »Pipstorn« og finde lilje
konvaller, og satte os undervejs på en
jernbaneskråning, jernbanen gik gennem
skoven, og snakkede. Så siger han pludse
lig: »Må jeg kysse Dem«? »Hvorfor det«,
sagde jeg. »Fordi De er så sød«. »Hvor
mange har De sagt det til«, sagde jeg. Han
så alvorligt på mig og svarede: »Hvis jeg
nu siger, at jeg aldrig før har sagt det til
nogen, så vil De jo ikke tro det«. »Nej«,
sagde jeg, »det vil jeg ikke, og nu går jeg
hjem, så kan De beholde Deres liljekon
valler«. Der har aldrig groet liljekonvaller
i de skove. Vi gik hver til sit, men om
søndagen måtte jeg igen i skoven, og han
var der også. Vi var begge lidt forlegne.
»Jeg troede, De var vred på mig, fordi jeg
ville kysse Dem«, sagde han. »Jeg troede,
De var vred på mig, fordi jeg ikke ville«,
svarede jeg. Vi gik så igen en tur, og ved
afskeden spurgte han, om han den følgen
de søndag måtte komme og hente mig i
mit hjem. Så jeg måtte fortælle tante om
mit møde i skoven, og han kom til den
aftalte tid og fik tilladelsen til at tage mig
med. Vi fandt en dejlig skråning med sol
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og fuglesang og sad og legede med en lille
fyrrekogle, som vi skulle tage fra hinan
den. Jeg havde puttet den op i mit kjoleærme, og det var jo umuligt at tage den
fra mig, uden at han måtte holde fast på
mig, og så kyssede han mig, denne gang
uden at spørge. Vi sagde ingen ting, han
kyssede mig bare. Vi skulle imidlertid
hjem igen, og han spurgte, om han nu
måtte kalde mig Grethe, for han holdt så
meget af mig. Se, det var to uger efter

vort første møde. »Kukkeren« fik ret. Han
viste mig også et lille »lykkebrev«, han
engang havde trukket ved et marked. Der
stod: »Fristeren blandt blomster går under
grønne bøge, i den sommerlyse vår, må
du hende søge«. Så vi måtte jo være be
stemt for hinanden. Han fulgte mig helt
hjem og undskyldte hos tante, at det var
bleven over spisetid, men der var så dejligt
derude. En måned efter kom han så og bad
tante om, at han måtte betragte mig som

Allerede i 1860 blev der udsendt fire grafiske
blade visende udsigten fra Holstenshus skov ud
over det sydfynske øhav og købstaden Fåborg,
hvis borgere havde vænnet sig til, at udsigten fra
skoven var en af de ting, som byen kunne være
stolt af.

sin kæreste. Vi var altså nu kærestepar og
skulle have ring på. Vi gik sammen til
guldsmeden og købte ringe. Der skulle stå
inden i: Grethe 7.5.1911 og Jean
7.5.1911. Vi betragtede altid dagen for
vort første møde som den største mindedag. »Jeg kunne allerede den første dag
have haft lyst til at kysse dig«, sagde han
senere. Der var ikke noget, der hed forlo
velsesgilde. Vi tog med toget til Odense,
og der i »Fruens Bøge« satte han guldrin6*

gen på min finger, og så spiste vi en lille
middag.
Et par måneder efter rejste vi til Køben
havn for at blive præsenteret for hans fa
milie. Hans far havde været præst i Store
Magleby og Dragør, men havde taget sin
afsked og boede på Frederiksberg. Hans
mor var død. Jeg blev vel modtaget af
præsten og min kærestes søskende, og så
skulle vi jo til fotografen, og de forskellige
familiemedlemmer fik et billede. Jeg

vedlægger et. Kjolen, jeg har på, er blå
med silkebroderi både på bluse og neder
delens forbredde. Tante syede alt mit tøj,
og jeg broderede det.
Da lensbaronen fik at vide om forlo
velsen, sagde han: »Der narrede den lille
pige mig. Jeg nægtede hende adgang til
skovstierne, og så går hun Gud hjælpe
mig hen og forlover sig med en af mine
assistenter bare for at få lov til at gå der«.
Det morede ham meget. Jeg glemte vist at
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skrive, jeg havde fået afslag på min hen
vendelse.
Bryllup var der ikke tale om de første
par år. Jeg var jo kun 20 år og skulle også
lære husholdning. Jeg havde hidtil under
vist i sprog og et par andre fag i en pige
skole om formiddagen og havde kontor
plads om eftermiddagen, og tante sørgede
for det meste i huset. Nu var vi kun to.
Den anden tante var død, og jeg kunne jo
af min løn betale for kosten. Der skulle

også sørges for udstyr. Det var skik, at
pigen sørgede for alt linned, og der skulle
være tolv af hvert, lagener, pudebetræk,
håndklæder, viskestykker og servietter.
Alt blev sømmet i hånden og forsynet
med navnetræk, broderet med fransk bro
deri og brudelagener med brede broderede
striber i engelsk broderi og tilsvarende
pudebetræk. Dynebetræk var ikke bleven
almindelige, men overlagenet blev forsy
net med hæklet mellemværk ligeså pude

betrækkene. Der blev broderet lyseduge
og løbere. Jeg har endnu et sæt broderet i
hedebo, løberen er 40 X 135 cm. Jeg har
også mine brudelagener. De blev benytte
de, når man lå i barselsseng og modtog
gratulanter. Mine døtre lånte dem til de
res bryllupper, og nu skal et barnebarn
have dem. Mit personlige linned blev også
forsynet med navnetræk inden i en kreds
af blade eller lignende. En del møbler hav
de jeg fra mit hjem, og ellers gav vi hin-

For Holstenshus var det et problem, at skoven lå
så nær Fåborg. Skoven hjemsøgtes af
krybskytter, og borgernes hjemtagning af
nyudsprungne bøgegrene skadede skoven. Foråret
1911 forsøgte godsejeren at lukke den.

anden til fest og fødselsdag. Jeg fik et år en
kurvestol, en anden gang et mahognisy
bord med mange små rum, og han fik en
udskåren skrivebordsstol. Glas og dagligt
porcelæn brugtes også som gaver. Jeg
samlede på et kaffestel i kongeligt porce
læn. Når der en måned var råd til det,
købtes et par kopper eller et fad. Nogle af
tantes kunder kom også med gaver, for
eksempel en kaffedug eller et par theskeer. Det var en dejlig og spændende tid.

Desværre blev min kæreste syg. Han fik
bronchitis og astma på grund af mange
natlige ophold i skoven undertiden i fugti
ge grøfter på jagt efter krybskytter.
Krybskytteri var meget udbredt, og det
var ikke ufarligt.
Så kom verdenskrigen i 1914, og det var
ikke til at bestemme bryllup. Alt blev jo
rationeret, og mange ting kunne slet ikke
købes. Men så døde min svigerfar 1916,
og han efterlod meget dejligt indbo, så vi
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fik blandt andet nok til kombineret kontor
og spisestue foruden en del sølvtøj, så nu
så vi os om efter et sted at bo, og ved
nytårstid 1917 blev et af skovens huse le
digt, og min kæreste fik højere gage. Det
var en meget streng vinter. Fåborg fjord
var islagt til sidst i marts. Da kom isbry
deren for at lave sejlrende. Som følge af
sne og kulde kunne lejligheden ikke gøres
i stand før marts måned, og vi bestemte så
bryllupsdagen til den 23. marts. Tante
havde ikke plads eller råd til at holde

brylluppet, så det blev holdt på et af byens
hoteller. Der skulle »lyses til ægteskab«
tre gange fra prædikestolen inden bryl
luppet, og jeg gik selv til præsten og deg
nen og bestilte lysning. Præsten fandt det
meget smukt, at jeg selv kom. Til forlo
verne gik vi begge og bad dem med æg
tefæller, derudover var der kun min ugifte
søster og broder og min kærestes ligeledes
ugifte søster og broder, så vi var kun 11.
Min brudekjole syede tante af hvidt
brudesatin. Det var uld på vrangen og sil-

Da huset Jægersborg i skoven ved Holstenshus
blev ledigt, kunne forstassistenten gifte sig efter
seks års forlovelse. Han ses sammen med sin
kone, beretteren Margrethe Baumann, sommeren
1917 på arbejde i den store urtehave. 1 1920 fik
han en nybygget bolig passende for en skovfoged.

ke på retten. Jeg havde kjolen også til mit
sølvbryllup og kunne passe den. En krans
af myrtegrene bandt jeg selv, og sløret
blev arrangeret af en damefrisørinde, som
også satte håret op og syede myrtegrene i
sløret. Min kæreste fik syet sit tøj hos en
skrædder, sort jaket, og han lånte skræd
derens høje silkehat, som dog kun blev
båret i hånden. Jeg havde hvide silke
handsker og udringede hvide skindsko.
Gæsterne mødtes i tantes hjem, hvortil
gaver var bragt om formiddagen. Jeg tror
gæsterne gik til kirken, jeg husker det ik
ke. Min kæreste og jeg kørte i lukket vogn
og forlod huset som de sidste. Vi fulgtes
hånd i hånd op ad kirkegulvet til orgel
brus, og som de første forlod vi kirken
arm i arm. Brudebuket, som man kender
dem nu, havde jeg ikke, men min kæreste
kom med to langstilkede mørkerøde roser,
og min broder gav mig tre lyserøde, så
dem havde jeg i hånden tilligemed mors
brudelommetørklæde. Det var af fint ba
tist med knipling og et meget fint broderi
og monogram i det ene hjørne, og hendes
forbogstav var det samme som mit. Dette
lommetørklæde bar begge mine døtre ved
deres bryllupper, og nu skal min sønne
datter have det til sin konfirmation. Hun
har også bogstavet M.
Ugen før brylluppet var alle møbler og
udstyr kørt til vort fremtidige hjem. Det
lå i udkanten af skoven, og man kunne
kun komme dertil gennem skov. Nærme
ste nabo var skovridergården »Egelund«,
men vi kunne ikke se andre huse fra vort
hjem »Jægersborg«. Det lå lavt med bak
ket terræn og skov mod nord og øst. Der
var 1 km til nærmeste bivej og 2 km til
købmand. Vi boede der 3 år. Så blev der
bygget en dejlig bolig med stor have ud til
bivejen, men alligevel skov mod nord og
øst. Vi indrettede selv vort hjem før
brylluppet med sammenbragte møbler, og
et dejligt gulvtæppe, gave fra min mands

tante, var sendt i forvejen til boligen.
Vielsen foregik klokken 16. Derefter kørte
vi til hotellet, hvortil alle gaver blev bragt,
og der var mange dejlige ting, gaver fra
lensbaron, skovrider, godsforvalter og
godsets og sognets beboere samt fra tantes
kunder og forretningsforbindelser i form
af planter og brugsgenstande. Klokken 22
forlod vi selskabet for at køre til vort hjem
i lukket vogn. Det var vinter og meget
koldt. Jeg havde kun min brudedragt, så
hotelværten lånte »den unge frue« en dej
lig pels. Vi havde dagen før båret brænde
ind til kakkelovnene, og en venlig kone
havde sørget for, at der var god varme, da
vi ankom. Heldigvis havde vi alt under
samme tag, brændsel, gammeldags das,
vandpost og hønsehus. Vi var selvforsy
nende med æg og fjerkræ, bærfrugt og
alle havesager, og dertil havde vi fri
brændsel og naturligvis fri bolig, så det
var ingen dårlig begyndelse for et ungt
par, men vi havde også været forlovet i
mere end fem år.
(NEU 30095, skrevet 1973).
Fra 1920 til 1940 var beretteren skovfo
gedkone boende i huset Kjeldbohus syd
for Katterød, men historien herom tilhø
rer næste fase i herregårdens situation.
Men fortællingen beretter også om en ny
tid, da skovfogedens kone ikke længere
skulle forestå en landhusholdning. Der
imod blev der anlagt en stor have ved den
nye bolig med frugttræer og bærbuske fra
herregårdens gartneri.

Den gamle skovfoged
Carl Jensen havde været syg i længere tid,
men da han en overgang i 1964 havde det
bedre, fik han skrevet endnu en skildring
af skovfoged Lars Christiansen, som ofte
er blevet omtalt i Carl Jensens beretnin
ger:
Når jeg gerne ville fortælle lidt om de
gamle skovfogeder, er det, fordi de i
mangt og meget adskilte sig fra nutidens
skovfogeder både hvad arbejde, pligter og
deres mentalitet angår, og da jeg har ar
bejdet under tre skovfogeder her på Bregentved skovdistrikt, har jeg jo lidt om
dem alle tre.
Den første skovfoged Lars Christiansen
var vel et halvt hundrede år, da jeg be
gyndte at arbejde i skoven sidst i oktober
1911. Han var en aristokratisk person, der
godt vidste, at han var skovfoged. Han var
kun dus med de dengang rigtig gamle, der
for nogens vedkommende havde kendt
ham som stor dreng, og de var ikke til
sinds at sige De til ham. Han var meget
fordringsfuld og forlangte det bedste ar
bejde i alle retninger både med at skove
træ og i plantetiden. Til gengæld forlangte
han ikke andet, end hvad han selv kunne
udføre såvel med økse som spade. Nogen
egentlig skovfogedeksamen forlangtes ik
ke for 80 a 100 år siden, men aspiranterne
til skovfogedhvervet måtte tage fat som en
almindelig arbejder, og når så de havde
lyst til hvervet, så det ikke blot var et le
vebrød, tog de jo fat med god lyst, og da
de var unge også med gode kræfter. I
hvert fald havde Lars Christiansen et godt
tag på alt og var derfor lidt fordringsfuld
overfor os andre. Han havde kræfter som
en bjørn, og når han viste os nybegynde
re, hvordan vi skulle grave riller, så gra
vede han, så alt knagede såvel i rødderne
som i spaden. Det var mit første arbejde i
skoven at grave riller, og da han kom der-
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ud i skoven den første dag henad fyraften,
viste han, hvordan det skulle gå til, og
hvordan jorden skulle vendes og lægges,
så det øverste kom ned på bunden, og riller
ne skulle være lidt højere på midten, om
hyggeligt skulle spademålene lægges. Da
det som sagt var fyraften, satte jeg spaden
fra mig ved et træ. Men så sagde skovfo
geden: Når du er god ved den i dag, er den
god ved dig i morgen, det vil sige, at jeg
skulle skrabe den pænt af, og med en
græstot tørre den helt ren, og det var jo så
sandt, som det var sagt, især når det var
stærk lerjord, jeg gravede i.
Skovfoged Christiansen havde et lille
landbrug, der hørte til skovfogedkaldet.
Der var vel 6 til 8 tønder land. Han var
lige så dygtig landmand, som han var
skovfoged, og det var kun de bedste køer,
han havde i sin stald, idet han solgte mæl
ken til en mælkehandler i Haslev og fik
den bedre betalt, end om han leverede den
til mejeriet i Haslev. Han havde altid en
stabil forkarl, som også kørte i skoven og
hentede brænde og gavntræ, der skulle
køres til stationen og derfra videre til
træskofabrikken eller til skæreriet, hvor
det små gavntræ blev skåret til stav til
smørdritler. Derved tjente skovfogeden
mange penge efter den tids forhold. Kar
len fik besked om morgenen, hvor gavn
træet stod. Der var jo flere skove og man
ge arbejdere. Hjemme på stedet var karlen
selv mand for sin hat, idet jeg engang
hørte, da skovfogeden bad karlen tage den
gamle røde og sætte for hesteriven, men
karlen svarede: Nej, det skal den gamle
slet ikke, hun har bestilt nok i dag. Hvor
efter skovfogeden sig havde at rette, og
Valdemar (karlen) tog en af de yngre he
ste og spændte for hesteriven. Skovfoge
den turde ikke gøre ophævelser, for karlen
var en meget dygtig karl og ikke let at
erstatte, omend han somme tider var lidt
kort for hovedet og gjorde, som han ville,

men alt blev alligevel gjort til skovfoge
dens fulde tilfredshed til sidst. Vi skovar
bejdere var somme tider med at rive græs
sammen, når vi slog i kulturerne om
sommeren. Græsset blev kørt hjem og
spredt på marken, og så var vi med at
stakke høet, når der var gået et par dage.
Lars Christiansen var af den gamle
skole, der ikke tålte, at hans arbejdere
fjente for meget på akkordarbejde om
sommeren. Engang vi rensede en bæk, der
løber gennem skoven, havde vi akkorderet
om en pris af 10 øre favnen, men da Lars
Chistiansen kom en eftermiddag, havde vi
tjent for meget, så han ville slå af, hvor
over vi blev dybt uenige. Vi holdt jo på, at
en akkord var en akkord, men det endte
med, at en mand gik fra arbejdet i skoven,
selv om vi da omsider fik lov at bibeholde
de 10 øre favnen. Men skovfogeden rin
gede til de større gårde her omkring og
forbød dem at tage den bortgåede arbejder
i arbejde, hvis han kom og tilbød sig. Så
dan var det endnu dengang, omkring
1915. I et andet tilfælde nægtede en mand
at tage høstarbejde på en gård til 2 kr om
dagen. Han var så ubetænksom at sige til
forpagteren, at han kunne tjene 2^2 krone
i skoven på akkord, hvorefter forpagteren
ringede til skovfogeden om den store løn,
han lod sine arbejdere tjene. Skovfogeden
tog straks ud til manden i skoven og fore
lagde ham samtalen med forpagteren og
truede med at sætte den aftalte pris ned.
Jeg husker ikke, om skovarbejderen måtte
gå til høstarbejdet til de 2 kroner om da
gen. Skovfogeden havde en søn, der var
elev omkring 1914-15. Han var noget af
en gavtyv, der ikke syntes om faderens til
tider hårde antræk. Skovfogeden havde
skæg både overskæg og fipskæg. Så var
det en dag, vi gik og plantede, at skovfo
geden nøs. Det fik sønnen til at sige, at vi
får andet vejr. Sådan var det et mundheld
her, at når en gedebuk nyste, fik vi andet

vejr. Skovfogeden forstod hentydningen,
og der var ikke langt mellem hans søn og
et par varme øretæver.
Plantetiden var en fæl tid både for ar
bejderne og skovfogeden. Han var meget
mere påholdende og striks end en land
mand i meget ustadigt høstvejr. Plantnin
gen skulle foregå så forsigtigt og omhyg
geligt, og det måtte vi jo så gøre, når han
stod og så på os. Granplanter skulle altid
plantes på tue, det vil sige, man lavede en
lille tue af jorden på bunden af hullet. Der
skulle rødderne af planten spredes rundt
omkring, og hullet fyldes med den opgra
vede jord og tiltrampes. Men en afdeling
blev plantet, mens skovfogeden havde
travlt med at tilså sin mark, så det var ikke
meget af det, der blev tueplantet, som han
forlangte. Vi ravede jorden ned i hullet,
stak spaden i og lavede en lille sprække,
planten kunne stå i, og så trådte vi jorden
fast til. Det blev en tør sommer, det har
været 1918 eller 19, men kun få af plan
terne gik ud på grund af tørken. Da Kr.
Frederiksen gik og slog græsset imellem
disse planter, kom skovfogeden og sagde,
det var vel nok godt, der var så gode rød
der på planterne, så vi kunne tueplante
dem, men Kr. Frederiksen svarede (som
sandt var), at dersom vi havde tueplantet
dem, så var de gået ud i den tørre som
mer. Skovfogeden måbede, men fik den
besked, at ingen havde tueplantet, uden
når han stod og så på det, men det varede
ikke længe ad gangen, for det var jo såtid.
Den gamle jægermester Hauch var om
muligt endnu mere ophidset i plantetiden.
Når vi havde sået agern i en afdeling, blev
der våget om natten over afdelingen, for
at ikke fasanerne skulle skrabe agernene
op af jorden. Der var sået en afdeling i
Hestehaven, og da tiden kom, hvor de
skulle komme op, var jægermesteren der
ude tillige med skovfogeden. Kun en en
kelt var kommet op, og jægermesteren

I synsforretningen fra Boller er der en meget
spartansk 9 fags skovfogedbolig fra Ulstrup ved
Boller sydost for Horsens: Bygningen er af Bin
dingsværk med Tækning af Straa. Under Korn
gulvet er opført af Kampesten en Kjælder med
Indgang fra Gavlen til Ko- og Svinestald. Loca'erne er forsynede med Bræddegulv og Bræddeloft
over Beboelsesstuerne. Høiden indvendig er
Alen. Et Skuur til Opbevaring af Korn og
Brændsel er opført af Stolper, Lægter og Straa.

troede, det var på grund af for dårligt til
syn med agernene, så han blev så vred, at
han bukkede sig og tog en stor håndfuld
aske fra et afbrændt bål og kastede det lige
imellem øjnene på skovfogeden, der næ
sten var grædefærdig, da han kom ud i
Haslev Orned, hvor vi arbejdede, og for
talte os det. Han mente, han fik sin af
sked, men den daværende gamle greve,

der var en meget forstående mand, sagde:
Nej, De skal ingen steder rejse hen, vi
kender jo alle vor temperamentsfulde jæ
germester. Jægermester var en titel, han
havde som skovrider, måske fordi han var
søn af digteren Carsten Hauch, men han
var underlig på mange måder, og var han
ridende i skoven, spurgte han altid efter
en mand, der havde været dragon, til at
holde ved sin hest. Det var der ingen, der
havde været, men her er en gammel hu
sar, sagde skovfogeden. Det var jo min
ringhed, og så ville jægermesteren se,
hvordan jeg holdt i kandaren, hestens ho
vedlav. Det var til hans tilfredshed, og så
skulle jeg trække rundt og rundt med he
sten, men skifte for hver anden rundgang,
så hesten sled lige meget på skoene på
begge sider. Jeg fik 35 øre for det og var så
oven i købet fri for skældud på pladsen,
hvor vi arbejdede.
I foråret 1917 gravede vi riller i Brændemaeskoven ved Bregentved. Vi skulle jo
altid først skovle grønsværet af jordbun
den efter snor, hvor rillen skulle graves.
Det var et sumpet sted og under grøn
sværet var der en tre til fire tommer tykt
lag af samhængende trevler og smårødder
næsten som en svamp. Det var derfor
umuligt at grave pæne riller der, og da
skovfogeden kom, brølede han op, at det
var noget svineri. Det gav vi ham ret i,
men forlangte desforuden et lille tillæg pr
meter i arbejdslønnen, der var 320 øre pr
100 meter. Det ville han aldeles ikke høre
tale om og svarede, at var nogen utilfred
se, kunne de jo gå andre steder hen. Det
var jo imod sommer, så jeg gik da, som
han sagde, andre steder på arbejde den
sommer. Om efteråret søgte jeg arbejde
hos skovfoged Christiansen i Grevinde
skoven ved Tureby, og han havde da også
godt brug for mig, men nu kunne vi jo
vente et par dage. Så fik jeg bud fra vor
egen skovfoged om at komme ud og tale
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med ham. Er De ked af at arbejde for mig,
spurgte han, hvortil jeg svarede, at det jo
var ham selv, der gav mig ren besked om
foråret, og jeg havde også imod næsten
altid at blive sendt langt væk på arbejde.
Så lovede han, at jeg om vinteren skulle få
lov at blive i Hestehaven, som lå nærmest
ved mit hjem. Så tog vi fat på en frisk, og
jeg tror nok, at han ikke fornærmede mig
siden. Desuden var min skovarbejderære
reddet, siden han ikke ville afstå mig til
sin fætter i Grevindeskoven.
Vor gamle skovfoged kunne dog også
undertiden både tage og aflevere en lille
skæmt. To skovarbejdere, der stod og sa
vede brænde om sommeren, havde smidt
bukser og strømper og stod nu og savede,
da skovfogeden kom en varm sommerdag.
Bevægelserne ved savningen gjorde, at
skjorterne flagrede hid og did og op og
ned. De standsede saven, da skovfogeden
kom, han havde jo altid et eller andet at
sige om arbejdet. Pludselig lettede Viggo
Jakobsen på skjorten og lod en tår vand
løbe fra sig uden videre formaliteter, og
skovfogeden så lidt vist på ham og spurg
te: Skal De ikke skide også. Nej, svarede
Viggo uden at fortrække en mine, mens
makkeren måtte lade latteren få luft.
Når vi var på dagløn, måtte vi ikke sid
de ned og drikke vor kaffe, som vi havde
på e n ’flaske, og en dag det var meget
varmt, gik H. P. Hansen og jeg og slog
med le mellem planterne, og det var me
get ofte på dagløn, også den dag skovfoge
den kom, og vi stod henne under et træ i
skyggen. Selv skovfogeden kunne forstå,
at det næsten var umenneskeligt at gå i
solvarmen, og han sagde, at vi måtte nok
gå i skyggen, når det var så varmt, men
måtte ikke sidde ned. Det havde vi heller
ikke gjort. Han kunne altså godt være
human, men det var såre sjældent. Han
døde pludselig en morgen i marts 1929.
Han havde været utilpas, da han vågnede,

og efter morgensyslen havde han lagt sig
igen, og så overraskede døden både ham og alle os andre.
Endnu et træk må jeg fortælle om den
gamle Christiansen. Han var en håndfast
mand. Det var ikke rart at være indenfor
hans rækkevidde, når han delte øretæver
ud. Det gjorde han dog ikke overfor sine
arbejdere, men engang da ruderne blev

Stensballe gods havde en firelænget gård som
skovfogedbolig i Kærskov øst for herregården
nord for Horsens fjord. I synsforretningen står
der: Staldbygningen er opført af Grundmuur i
1848, de øvrige Bygninger af Bindingsværk, det
Hele tækket med Straa. 1 Stuehuset er
Bræddegulv i de 4 Beboelsesværelser, Steengulv
for Resten og Bræddeloft over det Hele. Høiden
indvendig 3 Alen.

smadret i vort spisehus ude i skoven, lige
så tit de blev fornyet, satte skovfogeden
sig på vagt i nærheden af huset med de
nyindsatte ruder. Det var efter fyraften,
at drengestregerne fandt sted, og mistan
ken faldt på en af de mange skoleelever
eller lærlinge, der var i Haslev. Ud på af
tenen kom da også en ung fyr og lavede til
med sten at ramme vinduet. Men så
sprang skovfogden frem fra sit skjul og
gav fyren sådan nogle øretæver, at han
slog flere kolbøtter henad skovbunden, og
så holdt skovfogden en tale for ham, som
han (fyren) forstod, der var alvor i, og
sidenhen fik ruderne lov at blive siddende.
Fyren har ikke ønsket at komme i skov
fogedens hænder foreløbig. Det var altså
en kur, der hjalp i fremtiden.
(NEU 19 761, skrevet 1964).

Skovfogeden og hans hjem
Christine Engholmer er født 1897, og hun
voksede op i Frederiksgave skovfogedbolig
ved Assens:

En nybygget og langt bedre bolig fandtes ved
selve Boller: Alle Bygningerne ere opførte i Aaret
1872. Stuehuset og Staldbygningen er af
Grundmuur, Ladebygningen af Bindingsværk,
alle Bygninger tækkede med Tagspaan. I
Stuehuset under Kjøkken, Folkestue og Spise- og
Børnekammer er Kjælder med Nedgang fra
Gaarden, heri er et Bryggers med Bagerovn og
Kobbergrubekjeddel, en Melkestue og en
Victualiekjælder med Hylder. Ovenpaa findes
Kakkelovne i Storstue, Dagligstue og

Sovekammeret, i Kjøkkenet et Comfur. Alle
Localer ere gibsede og fra Kjøkkenet fører en
Trappe til Loftet. I Staldbygningen er
Muurstensgulv i Foderlo, Karlekammer, Svineog Faaresti, Bræddegulv i Latrin, i øvrige Localer
Brolægning. Bræddeloft er anbragt over
Hestestald, Brænderum og Karlekammer,
Ladestænger paa Resten. Alle fornødne Krybber
ere anbragte og en Lem til Loftet i Foderloen. I
Ladebygningen er Logulvet belagt med Brædder
og Loftet over Vognporten ligeledes med Brædder,

Min far, Simon Rehmeier var født i Lev
ring ved Viborg 1865. Han var født af ty
ske forældre, der var flyttet til Danmark
kort før krigen 1864. Bedstefar var tømrer
og fik arbejde rundt på forskellige gårde.
Mine bedsteforældre kom hertil fra LippeDetmold, så flere af deres børn var født i
Tyskland. Min mor, Karen Andrine
Nielsen, var født 1867 i et lille hjem på
Allesø mark ved Odense med nogle få
tønder land, og bedstefar Morten Nielsen
havde også vejarbejde. Han var af god
fynsk bondeslægt.
Far havde strengt arbejde som barn og
ganske ung ved Frisendal teglværk ved
Hammel sammen med tyskere. De kom
op klokken 4 om morgenen, og hvis de 5
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minutter over mødetiden sagde godmor
gen, Mester, blev der svaret: »Nu sige
man ikke gomoren mere, nu gå man hen
og bestille noget«. Mesteren hed Mentze
og var også fra Lippe-Detmold. Senere ar
bejdede far sammen med to brødre ved
savning af lægter til hegn om skoven ved
Frijsenborg. De tre brødre Rehmeier ar
bejdede meget hårdt og i al slags vejr, men
tjente derved meget mere end hos bøn
derne, så far kunne efter nogle år bekoste
en skovfogeduddannelse. Det blev på
Frijsenborg og Boller under overførster
Winge på Frijsenborg gods, der havde
skovridere under sig ved herregårdene
Frijsenborg, Boller og Stensballe. Han

søgte så en stilling som skovfoged i Søn
dersø skov under stamhuset Dallund og
fik den ved hjælp af overførster Winges
fine anbefaling. Ejeren af Dallund var
baron Blixen-Finecke, der var gift med
dronning Louises søster. Baronen skrev,
at han håbede, at der ikke var for mange
børn, hvortil overførsteren svarede, at
den unge mand endnu ikke var gift. Hvor
mange han ville få, tænkte overførsteren
antagelig, at det måtte guderne vide. Den
ene af brødrene havde fået 14 børn, og far
havde selv 12 søskende.
Min mor havde været gift første gang
med en murer Niels Ellegaard, som døde
efter to måneders ægteskab af det, man

Skovfogedhuset ved Frederiksgave (nu kaldet
Hagenskov). Skovfogeden havde pligt til at sælge
kaffe til skovgæster, der slog sig ned ved horde i
haven, og gæsterne kunne også købe et postkort
fra det kønne sted. Skovfogedens datter har
kunnet illustrere sin beskrivelse af hjemmet med
en række billeder.

dengang kaldte galoperende svindsot, vel
nok en tuberkulose. Hun blev husbesty
rerinde for min far i Søndersø, og efter et
par år blev de i 1895 gift, og igen et par år
senere blev jeg født, og jeg blev deres
eneste barn.
Far og mor var meget glade for deres
stilling, men efter otte år blev far sagt op,
på grund af intriger fra en overordnet, der
ville have stillingen nedlagt for at få løn
nen lagt til sin. Det var meget strengt for
mine forældre, da det selvsagt var van
skeligt at få en ny stilling, når man var
opsagt i den forrige. Far købte en lille
ejendom på Allesø mark. Det gik rigtig
godt, men han længtes efter skoven. Året
efter søgte han stilling ved Wedellsborg,
men den var forudbestemt til en tjeners
søn, som blev skovfogeduddannet, men
næste år blev der en stilling ledig ved Frederiksgave (nu Hagenskov). Frederiksgave
var en stiftelse for den Wedellske slægt.
Der var en gammel forstråd Schrøder, der
gerne ville antage far, og ved hjælp af tid
ligere omtalte overførster Winges fine an
befaling (den er sendt med her) fik han
pladsen. Det vil sige på prøve et år. Så
vanskeligt var det, når man var opsagt i en
plads. Der blev far så i fyrre år fra 1901 til
1941.
Det var lykkelige år for mine forældre.
Forstråd Schrøder stammede fra Sønder
jylland. Han havde ikke den nyere forst
uddannelse, men var en meget dygtig
forstmand. Han fik lavet et »koglehus«
ved Rørdam skovridergård, det vil sige et
sted, hvor gran- og fyrrekogler ved varme
udskilte frø, der blev brugt til såning eller
solgt. Forstråd Schrøder døde som gam
mel på Rørdam. Han havde været far en
god overordnet.
Fars løn på Frederiksgave var de første
år 600 kroner årlig og dertil 10000 tørv og
10 rummeter brænde. Der var en stor ha
ve med meget frugt, og der var tradition
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for, at man kunne købe kaffe ved skovfo
gedhuset. Der var en stor have med lyst
huse, bænke og borde, hvor navnlig »assenenserne« holdt til. Far og mor var ikke
så glade for al den uro, men først efter
flere år fik de lov at blive fri derfor. Jeg
husker endnu en købmand Berg fra As
sens gå forbi, se ned i haven og sige: »Det
er Paradisets have, den er lukket for mig«.
Der kom jo en tid, hvor jeg måtte sige det
samme. Kaffen, der blev solgt, kostede 15
øre pr kop. Albani øl og sodavand kunne
købes ved den nærliggende gamle slots
mølle, hvor der engang var bryggeri,
maltgøreri, mølleri og savskæreri. Alt
dette blev drevet fra to store møllehjul ved
slusen fra mølledammen.
Fars løn var som sagt ikke stor, men
han var meget tilfreds. Ved sit 25 års ju
bilæum fik han en sølvskål med inskrip
tion: Fra lensgreve Karl Wedells stiftelse.
Ved sin afsked i 1941 efter 40 års tjeneste
fik far 1000 kroner om året i pension. Det
blev senere forhøjet til 2500 kroner. Det
lyder komisk nu, men far var dybt tak
nemmelig. Han blev 88 år og boede hos os
de sidste otte år. Mor døde, da hun var
firs. Hun havde været meget flittig og
holdt sit hjem så smukt og propert. Far og
mor elskede deres hjem, der lå så smukt
nær skoven.
(NEU, skrevet 1980).
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Huset er vel 200 år gammelt. Det er med
bindingsværk og såkaldt halvstens mur,
stråtækt med tjærede stolper, kalket ly
serødt og streget af med hvidt (som sten).
Lensgreve Karl Wedells stiftelse ordnede
det hvert andet år. På huset var kun een
skorsten, der gik ned i køkkenet og havde
tilslutning til to stuer.
I køkkenet stod komfuret sortpudset og
blankt med en messingstang udenom. Der
var fire huller i komfuret til kedler og
gryder, dertil en vandbeholder, kaldet

vandgryde, hvor der blev varmet en masse
vand til opvask og rengøring, ikke til
madlavning. Der var en dejlig ovn til bag
ning, og ved siden af komfuret stod en
trebenet stol til vandspanden og en øse.
Vandet måtte hentes ved en pumpe på
gårdspladsen. Gulvet var oprindelig af
gule, lidt bløde fliser. Da de blev slidte og
ujævne, blev der lagt bræddegulv. Væg
gene var lyse (ikke hvide). Over brænde
kassen hang på væggen alle de blanke
ting, som mor brugte i husholdningen. De
var blankpudsede, men de var kun af blik.
Senere kom der emaljerede ting. Det var
praktisk, men ikke nær så kønt. Møblerne
vil jeg forsøge at anbringe på en tegning,
som De beder om. Ved enden af spisebor
det hang tallerkenrækken med tallerke
nerne, og på hylden under stod kaffekop
per.
I spisekammeret var der hylder, der var
dækket med avispapir klippet ud i møn
stre, der gik ud over kanten af hylden.
Undertiden var det med blå papirborter.
Ved siden af bordet i køkkenet var der
en dobbelt lem til kælderen, hvor den
meste mad opbevaredes. Kælderen var
udmærket, men den var lidt farligt an
bragt. Både far og mor fik ved uheld et
grimt fald derned.
Over for komfuret stod en stor hvid
skuret vask - med låg - til opvask. Men
der foregik også vor daglige personlige
vask. Ja, pigen havde vaskefad og kande på
sit værelse på loftet, ligesom vi havde det i
soveværelset, men der var det mere til
brug for lægen - hvis en sådan kom. Bad
fik vi ved at tage en balje ind i køkkenet
ved komfuret om aftenen, når familien
sad i stuen eller var gået til ro efterhån
den. Affaldet fra køkkenet gik til grise og
høns. I køkkenet hang der altid en lille
lampe med messingskærm, også når vi ik
ke sad der om aftenen, så der var lys, selv
om vi sad i stuen. Men vi holdt meget af

at sidde i køkkenet. Så havde vi stålamper
på bordet. Den mest yndede plads var på
brændekassen. Mor sad mellem komfuret
og vasken, far ved spisebordet, hvor vi og
min gamle bedstefar, der var hos os i 17
år, også sad. Men han var meget i sin egen
stue, hvor der var fyret i kakkelovnen.
Om sommeren derimod var vi meget i de
to mindre stuer.
Spisestuen lå lidt ubekvemt. Der var ik
ke skorsten til en kakkelovn, så vi måtte
bruge petroleumsovn ved skovauktioner
og andre festlige middage, og det var ikke
så rart. Møblerne blev lavet af den lokale
snedker, efterhånden som der blev råd
dertil. Først spisebord og seks stole, se
nere en panelsofa og så en buffet til por
celæn. Alt var i gedigent egetræ, dog var
der et linnedskab, der blev lavet af en
gammel dragkiste af fyrretræ. Den havde
stået på loftet. Samme sted stod en stand
kiste. Ja den stod egentlig i bedstefars
stue, mens han levede. Den var blåmalet
med to kranse på siden. Deri stod bedste
fars forbogstaver M N S og årstallet 1857.
Den var også kun af fyrretræ, men er nu
kommet til ære i min søns stue sammen
med et gammelt ur. Det er firkantet med
forgyldt skive. Nu værdsætter man mere
de gamle ting.
Soveværelset vendte mod syd. Der stod
to senge, en dobbeltseng og en enkelt, en
servante, en kommode med skabe og spejl
over (en slags toiletmøbel) og et stativ på
væggen med pyntehåndklæde (broderet)
uden på de andre.
Gæsteværelset lå mod øst. Der stod to
nye senge og en servante.
I dagligstuen stod der en chaiselongue
(det var før divanernes tid), et ovalt bord
og fire til fem stole med rørsæder samt to
lænestole fra fars og mors bryllup. De var
med polstrede sæder og en pude i ryglæ
net. Den ene var så praktisk indrettet, at
den i sygdomstilfælde kunne bruges som

natstol. Jeg kan dog ikke huske, at den har
været brugt dertil. Der var en skuffe un
der sædet, hvor man kunne anbringe et
natmøbel, derover var et brædt med et
ovalt hul, og derover igen var så det pol
strede sæde. Jeg har stolen endnu, dog
uden skuffe. En af mine bekendte, en
skoleinspektør, havde en lignende og
morede sig med at bruge skuffen til sine
cigarkasser.
I fars lille kontor stod hans skrivebord
og stol, et lille bogskab, et bord og mit
klaver, det eneste sted det kunne stå for at
have en passende temperatur.
I spisestuen havde vi en hængelampe,
eller stålamper, som vi flyttede med efter
behov ved forskellige borde. I stuerne
havde man det, man kaldte lange gardi
ner, altså ned til gulvet, i køkken og andre
rum korte gardiner, som kunne trækkes
for vinduerne, eller rullegardiner for
nogle. Der var gulvtæpper i alle tre stuer.
I den midterste var det et stort stråtæppe,
de var købt, ikke hjemmelavet. Gulvene i
stuerne var oprindelig hvidskurede, men
da de blev opslidte, kom nye, der blev fer
niserede. Det var lettere at holde, men ik
ke helt så kønt. I de to stuer og sovevæ
relset var der paneler under vinduerne,
vel for at lune. Lofterne var så kønne. Det
var med bjælker, men der havde vel efter
hånden været nogen utæthed mellem

Christine Engholmer har ud fra hukommelsen
skitseret indretningen af skovfogedboligen ved
Frederiksgave, men hun gør opmærksom på, at
målene ikke er nøjagtige.
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brædderne, så de var beklædt med svære
papstykker med lister imellem. Pappet var
malet som lyst træ og listerne i en mør
kere farve, det så smukt ud.
I vindueskarmene var der især pelargo
nier og hvad der passede til små vinduer.
En enkelt urtepotteskjuler af messing stod
på en oversavet birkestamme. Den måtte
der sættes propper under for ikke at be
skadige gulvet, men det så nydeligt ud. En
stor kobbergryde havde mor købt og fået
renset. Den havde været indmuret før.
Den har jeg glæde af nu.
Mellem de to små stuer var der por
tierer. Af billeder på væggen husker jeg
mest et af Eleonora Christine i Blåtårn,
som jeg var betaget af. Desuden nogle
store forstørrelser af bedsteforældre, et
enkelt broderet skriftsted, nogle mindre
billeder og forskellige fotografier. Der var
broderede lyseduge, som de unge piger
havde syet. På sofaryggen en såkaldt so
fasløj fe, også broderet, og ved hovedgær
det syet med korssting to korslagte
Dannebrogsflag med Christian den 9.s
initialer. Mor broderede ikke så meget,
men hæklede store meget smukke sen
getæpper, blonder og mellemværk. Mor
var meget flittig, strikkede og spandt især
i krigsårene. Vi havde får, der blev klippet
om foråret. Ulden blev vasket og sendt til
Assens for at kartes og kom hjem i »tø
jer«, som mor spandt til uldgarn til
strømper og forskelligt.
Om vinteren blev der slagtet et får eller
lam og en gris. Efterhånden lærte vi at
henkoge det bedste kød. Ellers blev det
saltet og røget. Køller og skinker hang på
skorstenen. Resten lå i saltbaljen i kælde
ren. Under krigen blev der lavet nogle lys
af fåretælle, men ikke på den rigtige
gamle måde, men i en form med to lys ad
gangen. Når de var stivnet, blev formen
holdt i varmt vand, så lysene kunne tages
løs.

Vi stod tidlig op om morgenen. Det var
buldrende mørkt. Far gik i stalden med en
flagermuslygte. Den var godt afskærmet.
Han røgtede køerne, fårene og grisene og
den lille hest vi havde. Pigen eller senere
jeg malkede køerne. Imens havde mor la
vet morgenmad. Når vi så var færdige og
var vasket, spiste vi havregrød og drak
kaffe. Mor sad ved sit håndarbejde, til
lampen blev slukket. Så tog vi fat på ren
gøringen. Det var sent at ordne lamperne,
så de kunne lyse godt. Mor passede ænder
og høns og den store have samt forhaven
med hendes elskede blomster. Far havde

Skovfoged Simon Rehmeier og hans kone Karen
fotograferet i deres fine tøj. Han havde selv lavet
hegnet af granrafter efter forbillede fra
Frijsenborg, hvor han havde lært sit fag.

Kaffepause under en skovauktion i skoven
Bøgehoved ved Frederiksgave 1911. På bænken
sidder fra højre skovfoged Simon Rehmeier,
politiassistent Andersen fra Glamsbjerg og med
ryggen til skovrider Vilhelm Larsen fra
Wedellsborg, der administrerede skoven fra 1906
til 1920. Forrest står kontorist Schwanenflugel fra
Wedellsborg godskontor. Skovarbejdernes koner
med hvide forklæder solgte kaffe. Til venstre
ses en messingkedel (gryde) hænge over et bål.
Brændevin havde mændene selv med i en
lommelærke.
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et morsomt arbejde, hvor han, når han
havde tid, sad i køkkenet og lavede kurve,
noget han havde lært af sin tyske fader.
Det var hasselkæppe, der blev lagt i vand,
til de var bløde. Så blev barken flået af,
og kæppene blev holdt over knæet, så der
kunne arbejdes lange hvide fliser af, der
igen blev flettet om et skelet af hassel
kæppene. Jeg har set magen til dem syd på
og synes, de er så kønne. Der skulle bruges
mange til al den frugt fra den store have.
Om sommeren, hvor der ikke var så travlt
i skoven, lejede far skovarbejdere til pluk
ning. Æbler og pærer blev pakket i fusta

ger og sendt til en forhandler i Køben
havn. Især i krigsårene var det en god
hjælp til den mindre løn, der jo dengang
blev givet.
Når far om morgenen havde spist og
lagt arbejdsblusen, tog han sin skov
fogedjakke med hjortetakknapperne på.
Den slags brugte han al sin tid undtagen
ved festlige lejligheder, når det var »di
plomaten«, han trak i. Så tog han »egespi
ret« i hånden, sit båndmål eller noget han
kaldte en klub til at måle med, og så gik
turen i skoven. Der var nok at se til med
otte faste arbejdere, undertiden flere (i
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krigstiden). Han skulle vise træer ud til
fældning, sætte numre på bunkerne og
føre journal over dem. Der var tre aukti
oner hver vinter foruden en auktion over
græsparceller. Der var også et ret stort
regnskab at føre og udbetaling af løn til
arbejderne. Der var også åer og vandløb,
der skulle holdes rene. Det gav arbejde om
sommeren til de gamle, medens de yngre
så tog noget arbejde på herregården i roer
og høst. Noget brænde blev også solgt un
derhånden. Fiskerne kom fra Thorøhuse
efter rusebøjler til deres fiskeri. Om vin
teren var der meget travlt.
I gæsteværelset havde vi foruden pri
vate gæster et par overgange unge forst

kandidater boende. De skulle måle sko
vene op og lave kort over dem. I sine
yngre år var far ofte med skytten, som
kom en del derhjemme. De var ude at se
efter krybskytter. Det kunne være ret
farligt. Een nat var de kommen nær til tre
mand, der hævede bøsserne imod dem.
Far sagde: »I kan godt gå«. Men trods
mørket havde han genkendt dem. De
måtte i retten, og der indrømmede de ær
ligt, at de havde været så forvirrede, så
den ene sagde »slå«, men den anden sagde
»skyd«, så helt ufarligt var det ikke, selv
om det ellers var fredelige mennesker. Vi
var glade, da far ikke var med mere, da
han havde været syg. Han var altid bedt

I 1928 var det 23. gang skovarbejderne savede
brænde for skovfoged Rehmeier. Den ældste,
Gamle Ole, var mester i at sætte en brændestak
med en fin bue. Der var brænde ikke alene til
husets brug, men skovfogeden kunne også sælge
tørt brænde til folk, som stod og manglede en
portion.

med til klapjagterne og middagen bagefter
hos forpagteren. Der var også skovrideren
og mange fynske forpagtere, som nu ikke
findes mere. De lignede dengang gods
ejere.
Foruden skovfoged var far også en slags
strandfoged. Folk skulle hos os hente en
kvittering på, at de havde betalt de læs
grus eller tang, som de hentede ved Feddet
ved Åe eller Brydegård. De to steder var
der så et par gamle folk, der modtog sed
lerne, og de var sikre til at passe på, at
ikke nogen ville snyde for de 50 øre. Des
uden havde far opsyn med husene ved Åe.
Der boede delvis skovarbejdere og arbej
dere på avlsgården. Så skulle forpagteren
og far deles om folk til tækning og repara
tion, hvor det var nødvendigt. I gamle
dage skulle de aflevere »fæstebøger«, men
det faldt efterhånden væk, det blev leje.
Om eftermiddagen måtte far også passe
sine kreaturer, hvis ikke bedstefar, før
han blev for gammel, eller pigen kunne
fodre dem eller lede dem på græs på par
celler, der blev lejet ved græsauktionen.
Vi havde flere stader med bier og slyngede
meget dejlig honning ud. Dejlige hunde
havde vi, men ikke som den senere skov
foged, der opdrættede dem til salg.
Der var hver vinter tre skovauktioner
og en græsauktion om foråret. Da kom
skovrideren kørende med hest og vogn
helt fra Wedellsborg. Det var tre mils vej.
De gjorde ophold i Sandager ved en fæste
gård. Manden der skulle køre dem videre.
Det kunne være en streng tur om vinte
ren. Når de nåede frem, fik de kaffe med
brød. Men mor fandt snart ud af, at de
trængte mere til noget varmt, så hun ser
verede hakkebøf med spejla?g og derefter
kaffe. Det gjorde lykke. Senere var der
ude i skoven stillet bænke og borde op, og
skovarbejdernes koner stod i hvide for
klæder og kogte kaffe i store kedler, der
hang på en stang. Og skovfogedens Chri

stine skulle som lille pige have kaffe og
wienerbrød med. Det var meget festligt.
Auktionsherrerne var skovrideren, en
kandidat, en »skriver« fra godskontoret,
politiassistenten og far. De spiste så se
nere middag derhjemme. De fik okse
kødsuppe, steg med tilbehør, dessert og
kaffe, rødvin til middagen, alt formedelst
20 kroner. Senere kørte skovrideren og
hans hjælpere frem og tilbage i automobil,
og det var meget lettere for alle parter.
Efter den nye tid blev alt jo forandret,
staldene ikke mere brugt, elektrisk lys
overalt. Huset blev lavet om indvendigt,
mere praktisk, efterhånden også central
varme og selvfølgelig indlagt vand. Det
gav jo meget mindre arbejde. Herregården
havde sit eget elektricitetsværk. Derfor
varede det helt til 1941—42, før der kom
elektrisk lys til skovfogedhuset og de om
liggende huse, gartnerens, tømrerens og
lidt længere henne dyrlægeboligen, en
lille landejendom for sig selv, der også var
fæste eller leje under Wedellsborg. Der
blev sagt, at det var den, grevinde Danner
boede i, inden hun blev gift med kongen,
Frederik den Syvende, der boede på slottet
lidt derfra.
Far havde det bedst tænkelige forhold
til sine skovarbejdere, selv om de var
De's. Det brugte man ellers ikke meget på
Fyn. Det har nok hængt ved fra Frijsen
borg. Jeg husker særlig en mørk novem
bermorgen 1915, hvor de fire gamle kom
med en guldfyldepen på fars 50 års dag.
Det var meget som gave. I planteskolen
var der koner, der lugede formedelst 1
krone om dagen.
De spørger, om der var hjem, der var
fattigere udstyret. Ja, det var der i høj
grad. Der var nogle arbejderboliger til
herregården, hvor der var et frygteligt
rod. Sådan et sted stod maden på bordet
hele dagen, margarine, sild, ost. Og der lå
det snavsede tøj i store bunker bag et gar

din af hessian. Der var altid i den slags
hjem en trædesymaskine på afbetaling.
Det havde vi ikke hjemme, så det var
spændende at få lov at sy på den. Min
barndomsveninde, dyrlægens datter, og
jeg ville gerne liste os derind, selv om vore
mødre ikke så gerne så det. Veninden el
skede at pusle og svøbe små børn, og det
var der altid. Og jeg fik lov at sy kjoler til
de lidt større på trædesymaskinen. Der
nåede ikke altid at komme hægter eller
knapper i - man havde jo sikkerhedsnåle.
Vi var dengang tolv til tretten år. Forleden
skrev veninden og mindede mig om den
tid, hvor hun kort før et afdansningsbal
fik opdaget små dyr i sit lange hår. De
nåede dog at få det renset før ballet. Men
det gav jo forbud, som vi var kede af. Der
var dog også andre hjem, hvor der var
skinnende propert i huset og blandt bør
nene, selv om konen også der gik til
malkning på herregården klokken 4 om
morgenen og ligeså om eftermiddagen.
Skovarbejdernes hjem husker jeg som
pæne. Nogle havde eget hus og følte sig
lidt mere.
Jeg må også lige nævne juletræssalget.
En tid før jul blev indkørslen til skovfo
gedboligen fyldt med juletræer, som jeg
fik lov at være med til at sælge. Der var en
duft af jul og forventning over den tid.
Børn kom helt fra Sønderby ca 2^2 km,
for at bære et juletræ hjem. Et smukt træ
til 25 øre. Og kom der en lille fattig fyr,
der kun havde en 5 øre, ja så fandt man et
lidt skaldet træ til ham, og mor havde al
tid et »kønt æble« i tilgift. De måtte jo
hvile nogle gange i grøften, før de nåede
hjem.
(NEU, skrevet 1981).
Jeg vil nu prøve at besvare de sidste
spørgsmål, der blev sendt mig. Hvor
mange af moders ænder der blev spist
derhjemme? Ja, der blev jo spist en del
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ligesom mange kyllinger, da de hjemme
levede meget ved egen indslagtning. Æn
derne var kornfedede, og det kunne sma
ges. Mor stegte dem også pragtfuldt, så
jeg med min husjomfruuddannelse ikke
kom op ved siden af. Nogle ænder blev
solgt. Baronesse Rosenkrantz købte en del
unge ænder og kyllinger til middag.
Nogle blev bestilt fra Assens og nogle fra
København.
Vildt derimod fik vi ikke meget af. Der
var nogle rådyr i skoven og et enkelt då
dyr, der kom fra andre større skove. Min
far havde ikke jagtret på Frederiksgave.
Det havde forpagteren, men ved klapjag
ter, hvor far var bedt med, fik vi altid
foræret et par fasaner eller en hare. I Søn
dersø derimod hvor far tidligere var, som
omtalt før, hændte det, at han en uge i
træk hver dag kom hjem med en hare, så
der fik de rigeligt. Der skød han også både
mår og ræve, hvor han solgte skindene i
Odense.
Hvem mine forældre kom sammen
med? Ja, som barn husker jeg pølsegilder
om efteråret. Da var omgangskredsen
gartnerens, smedens og fodermesterens,
som helst kaldtes mejeribestyrer, da der
de første år var et lille mejeri og mejerske
på herregården. Jeg tror, der var 180 køer.
Men de omtalte fire familier samledes
altså hos hinanden til ribbenssteg, ænder
og æblekage eller anden dessert. Jeg tror
kun de fik »Albani øl« til maden. Senere
på aftenen fik mændene en rødvins- eller
cognacstoddy. Jeg har endnu de festlige
høje glas. Konerne hyggede sig mere ved
kaffen og kagerne.
Til mors fødselsdag, det var i december,
havde hun altid en del krysantemum, som
hun i tide havde sat ind i spande i vaske
huset, så hun havde blomster til at gøre
det festligt med. Far brød sig ikke om at
holde sin fødselsdag. Men til mor kom
mange. Om eftermiddagen kom blandt

andet fru Hvenegaard (forpagterens) og
hendes søster frk Plum med blomster eller
en bog. Dyrlæge Plums var også naboer,
og døtrene (de yngste) var mine barn
domsveninder. Så kom også de før nævnte
koner. Det var altsammen kun til kaffe,
lagkage, kringle og småkager, da der net
op var bagt til jul. Om aftenen kom min
lærer fra Sønderby skole. Lærerfamilien
kom far og mor meget sammen med, og så
fulgte Sine Spinders. Hendes mand var
som ældre havemand i parken. De boede i
et hus, der hed Spindehuset.
Der blev ikke holdt mange store selska
ber derhjemme. Der var fars 25 års jubi
læum. Da var skovarbejderne bedt til
middag med deres koner. De forærede far
en fin pibe. En anden dag var der bedt
andre til fest. Der var jo ikke plads til så
mange i spisestuen. Ja, så var der fars og
mors sølvbryllup i 1920. Det var i juli
måned. Da var barkhuset tømt, og væg
gene var beklædt med grønne grene og et
stort dannebrogsflag. Det var meget fest
ligt. Vi havde familie og venner indloge
rede hos naboerne, gartnerens og dyrlæ
gens og så videre. Der var jo ikke biler
dengang, og det var besværligt med tog
rejser, og langt var der til stationen.
Hvem kom uanmeldte på besøg til en
kop kaffe? Ja, det gjorde mange efterhån
den. Kom de for eksempel på cykel og
skulle forbi til Dreslette, Snave, Bryde
gård eller Helnæs, så var det dejligt at
dreje ind til skovfogedens og aller hygge
ligst til en kop kaffe på brændekassen,
hvis det var om vinteren, og det var koldt.
På den måde fik mor mange visitter, og
kaffen var god. Kaffen blev malet på en
kaffemølle, så den var altid frisk. Selv
baronesse Rosenkrantz kom gerne til kaf
fe, dog ikke på brændekassen.
I den lille kreds omkring herregården
var der jo også en del arbejderfamilier,
som jeg tidligere har omtalt. De skiftede

jo noget, og der blev en del fødsler. Der
gik ofte bud til skovfogedens, om mor ville
hjælpe sammen med jordemoderen. Både
far og mor måtte nogle gange stå fadder til
de små, engang også som forlover. Der
skete det, at ved en barsel måtte moderen
sige til jordemoderen, at hun og manden
ikke var gift. Det var i modsætning til nu
en skandale. De arme to ville såmænd så
gerne have været gift, men han havde tid
ligere fået det, man kaldte fattighjælp af
kommunen, og så var det så »viseligt«
indrettet, at han ikke måtte gifte sig igen,
før fattighjælpen var betalt tilbage. Hans
første kone var død af tuberkulose, og der
var et barn, så det havde været strengt for
dem at klare udgifterne. Det var et par
elskelige mennesker, men et par frygteli
ge rodehoveder. Det blev så ordnet, så
forpagteren administrerede deres løn og
betalte af til kommunen. Der var jo
»smalhans« i den tid i arbejderhjemmet,
men der blev da bryllup. Far og mejeribe
styreren var forlovere. Nogle år senere
rejste familien til Thisted, og da de så se
nere vandt i lotteriet, jeg ved ikke hvor
meget, men så kom der brev, om de måtte
besøge skovfogeden. De boede der nogle
dage. Ja, hvis mine forældre ikke havde
mange selskaber, så havde de til gengæld
mange gæster. Først selvfølgelig familien
fra Jylland og Fyn, men også de forskelli
ge gartnerfamilier, der var rejst derfra i
løbet af de mange år. Forældrene boede
her nogle dage, men børnene skiftede hele
ferien. Vi levede som sagt ganske jævnt,
men maden var god og rigelig. Og så var
der den dejlige have med megen frugt og
stranden ved Lillebælt så nær. Der var
kun et kvarters gang dertil. En kurv med
frugt, stikkelsbær, modne pærer og æbler
var med som proviant. Og så havde vi jo
alle de dejlige dyr, der hørte til hjemmet,
hunde, katte og tamme lam og ællinger og
kyllinger. Hundene var jo dejlige kæledyr

Skovfoged Rehmeier solgte frugt fra æblehaven.
Skovarbejderne Ole og Rasmus er fotograferet
under æbleplukning i 1921. Kurvene havde
skovfogeden selv bundet i en form, som han som
barn havde lært af sin tyskfødte fader.

for os børn, men der var også et vædder
lam, der blev flasket op med sutteflaske,
fordi moderen var død. Lammet ville ger
ne lege med os børn, men da det fik små
horn, gik den vilde jagt rundt om den
store brændestak, for den ville stange. En
morsom kylling husker jeg især. Den var
ved en fejltagelse ruget ud sammen med et
kuld ællinger, så den måtte ind og pusles i
en krukke med uld i den første tid. Den fik
navnet Peter, og så viste det sig at være en
hønekylling. Den regerede imidlertid med

os alle. Den gik under bordet og hakkede
os i benene, særlig drengene med de bare
fødder. Undertiden sad den på brystet af
far, mens han sov til middag. Den var ven
med den store hund, som vi havde på det
tidspunkt. Hvis en anden kyllingehøne
ville genere Peter, var hunden straks parat
til at værge den. Da Peter blev voksen,
kom den en dag ind i køkkenet og hentede
mor. Hun måtte gå med ned i haven. Der
lagde den sit første æg, og derefter blev
den mere ude.
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Som De vil forstå, kom der mennesker
fra forskellige klasser i skovfogedhjem
met. Også den unge baron boede der en
ugestid, mens hans moder opholdt sig i
København eller udlandet. En købmands
datter fra Assens holdt sin sommerferie
der. Hun havde tuberkulose, og folk var
bange for smittefaren. Mor nænnede ikke
at sige nej. Købmandens havde været så
venlige mod os, da jeg som seksårig lå på
sygehuset i Assens af difteri. Mor var me
get omhyggelig. Spisebestik og tallerke
ner blev skoldet, og der var heller ingen,
der blev smittet. Der var en del tuberku
lose i de år. To unge nabodøtre på 18 år
døde. Også der blev mor hentet for at
trøste, læse og synge for dem.
Vi havde pige derhjemme, men da jeg

blev konfirmeret, måtte jeg overtage ar
bejdet med at malke, vaske spande og så
videre. Det var lidt drøjt om aftenen at
skulle være hjemme for at malke klokken
9, når veninderne var ved stranden om
sommeren til en eller anden underhold
ning. Jeg havde været en del syg som barn
og haft en meget ondartet difteritis. Der
var epidemi på egnen. Jeg blev kørt på
sygehuset i en stor lukket kassevogn, den
findes nu på museet på Egeskov. Mor sad
foran hos kusken, der stadig fortalte hen
de: - Hun kommer sig ikke, det kan jeg jo
let se. Det var svært at høre på for en mor.
Men jeg blev rask. Senere fik jeg lungehindebetændelse, og lægen rådede mine
forældre til ikke at sende mig for tidlig ud
i plads. Det blev mit store ønske at lære at

Skovfogedens kone Karen Rehmeier fotograferet
sammen med sine høns og store ænder, der også
gav et lille bidrag til skovfogedlønnen.

Forpagter Hvenegaard på Frederiksgave havde
jagten indbefattet i sin forpagtning, og han holdt
klapjagter for omegnens herregårdsforpagtere. På
fotografiet fra omkring 1910 ses han forrest med
stok i hånden, desværre hvor der er et knæk i
billedet. Til venstre for ham genkender man
forpagter Frands Skov fra Tybrind (se bind 1 side
29). Længst til venstre står skovfoged Simon
Rehmeier, der har ledet klapperne, hvorfor han
ikke har gevær med. Ved hans side står
dyrlægen, der boede ved Frederiksgave. Den lille
ræv syner ikke meget foran de brede jægere.

spille klaver, og jeg fik da også et dejligt
»Hornung og Møller«. En af dyrlægens
døtre gav undervisning. Det var morsomt,
men jeg drev det nu ikke særlig vidt. I
skole gik jeg de syv år, som var alminde
ligt i landsbyskolen. Vi havde en dygtig
lærer, som jeg holdt meget af, men vi
lærte jo kun de almindelige fag. Efter
nogle år ønskede jeg at komme lidt ud og
fik så lov til at komme på Tommerup
højskole hos forstander Sandbeck. Jeg var
kun 17 år, det var måske nok lidt tidligt,
men det blev en dejlig tid. Vi lærte og
oplevede meget smukt og fik venner for
livet.
Højskoleopholdet varede fra maj til okto
ber 1917. Fra maj til november 1918 var

Christine Rehmeier husholdningselev på
Rosengården ved Odense. Om vinteren
var hun elev hos en syerske for at lære at
sy sit eget tøj:
Sommeren derefter 1919 var jeg nogle
måneder hos vor skovrider Vilhelm Lar
sen på Wedellsborg. Deres kokkepige var
rejst, og de bad mig hjælpe dem. Det blev
en dejlig tid på »Rørdam« ved Wedells
borg hos de søde og fine mennesker. Det
var en oplevelse at træffe skovriderens
broder, maleren Johannes Larsen, der
malede mange billeder der. Maleren Si
gurd Swane var dengang gift med skovri
derens søster Christine Swane. En kusine
til fru Larsen var en grevinde Danne
skjold, der holdt af at sidde lidt i køkkenet

og passiare. Det var en oplevelse for mig
at omgås disse kultiverede mennesker.
Om aftenen sad vi ofte ude på terrassen ud
mod Lillebælt og hørte fiskerens sønner
og godsfuldmægtigen synge »Gluntarne«.
(NEU, skrevet 1981).
Allerede før opholdet i skovridergården
var det bestemt, at beretteren vinteren
1919-20 skulle være husholdningselev
hos rektorens frue på Haslev gymnasium,
og da hun kom hjem derfra, fik hun tje
neste hos baronesse Rosenkrantz på Frederiksgave. Her var hun husjomfru indtil
1930.
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Forstråd C. H. Schrøder, der levede fra 1821 til
1906, var ledende skovrider på Wedellsborg. Han
regnes for en af dansk skovbrugs store gamle
mænd, der var med til at indføre en mere
systematisk drift af landets skove, og hos hvem
en ny generation var elever som forberedelse til
studieårene på Landbohøjskolen.

Skovrider

Skovrider er en i hvert fald 400 år gam
mel bestilling med en mindst 300 år
gammel dansk betegnelse. I en periode fik
den øverste leder af statens og store god
sers skove den tyske titel førster eller
overførster, men den forsvandt igen. Op
rindelig skulle den beredne skovrider føre
tilsyn med skovfogederne og skovløberne,
at de nidkært var på vagt mod tyve, der
ville stjæle vildt og træ, og han var øver
ste leder af jagten. Senere blev hans be
stilling dog først og fremmest at sørge for
træernes trivsel. Hovedparten af hans tid
gik imidlertid omkring århundredskiftet
med administration og regnskab over
lønninger og indtægter af salg, der bestod
af mange små poster, og han skulle føre
tilsyn med, at det fældede træ blev kor
rekt takseret af skovfogederne. På mindre
herregårde var han undertiden tillige ad
ministrator for hele godset, således at han
erstattede godsforvalteren. En del af
skovriderens løn bestod i ret til at dyrke
jorden til den ofte betydelige gård, som
han boede i. Skulle den give et tilfreds
stillende udbytte, måtte han og hans kone
have kendskab til at drive en landhus
holdning. Det havde de ofte erhvervet ved
at vokse op i en skovridergård. En hel del
skovriderslægter har haft hvervet i et par
hundrede år. De to første beretninger er
fra en af disse slægter.
Skovrideren var en alsidigt uddannet
person. Fra 1863 foregik den teoretiske
uddannelse på Landbohøjskolen. Han
skulle helst være en dygtig kortspiller,

ligge inde med et stort forråd af historier,
og han måtte gerne være inde i tidens rø
relser, således at han var en nyttig person
for godsejeren at invitere til et selskab.
Alle finesser ved takt og tone skulle han
beherske, og den markerede forskel i rang
holdt sig meget længe i skovens verden.
Det er ikke længe siden, at den sidste
skovrider døde, der krævede, at hans
forstassistent gik to skridt bag ham til
venstre, altid klar til at opfatte ordrer og
at svare på tiltale, men aldrig selv tilta
lende skovrideren. Selvfølgelig krævede
han, at hans underordnede stod med
hatten i hånden, når de talte med ham.
Om skoven og skovriderens virke i sko
ven kan man læse i en fortrinlig lille bog
af Axel S. Sabroe: Skoven set indefra,
1966. Om rester af en gammel skovform
se Eiler Worsøe: Stævningsskovene, 1979
(med litteraturhenvisninger).

Fjorten somre i den gamle
skovridergård
Jeg mindes vel et Sted, gid jeg var der igen,
der Timerne saa sagtelig gled hen.
Lig sølvklare Perler, der drages paa
en Snor
saa ømme som to elskendes Ord.
Der leged de Fugle bag Valbirkens Blad.
Der var jeg saa munter og saa glad.
Der sprang jeg tidt paa Engen og tænkte
ej derpaa,
hvad folk vilde sige, der det saa.
C. Hauch
Johan Miskow er født 1862 i Kerteminde,
hvor faderen var manufakturhandler,
indtil han 1869 kom til København som
kontorassistent. Johan Miskow begyndte
at komme på ferie i Saltø skovridergård
som tiårig, fordi hans helbred ikke var
godt. Han blev student 1883, og 1886 fik
han lægevidenskabelig forberedelsesek
samen, og det var sidste år, han kom til
Saltø. Hans helbred var da så dårligt, at
han måtte afbryde studierne. I en årræk
ke ernærede han sig som vikar, timelærer
og huslærer, indtil han 1910 flyttede til
Vendsyssel, hvor han ejede et lille hus og
levede af musikundervisning, småhandel
og forfattervirksomhed. Sine sidste år
havde han fribolig på Randers hospital.
Fra 1898 studerede han zigeunere og
sendte beretninger herom til Dansk Fol-
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kemindesamling, hvortil han også i 1932
sendte denne skildring af skovridergården
i Saltø. Johan Miskow døde agift 1937.
Hans broder er komponisten Sextas Mi
skow (Den spillemand snappede fiolen fra
væg), hvis erindringer er trykt. »Der var
dengang«, 1926 og »Pelikohl eller så galt
gik det«, 1928. (efter H. G rüner- Nielsen
i Dansk Biografisk Leksikon, 1938):
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Så meget er der sket, siden jeg første gang
betrådte det sted, der blev eet af de kære
ste minder for mig. Nu sidder jeg som en
gammel mand og prøver på at kalde min
derne frem, fra jeg var en lille dreng på
10-11 år, og til jeg var lidt op i tyverne.
Og minderne glide forbi mig, snart ganske
tydelige, snart uklare, snart i glæde, snart
i sorg og længsel, dog må jeg sige tak for
dem allesammen, for tiden der kom og
gik.
På væggen har jeg et billed hængende i
glas og ramme af den gamle bolig, og i en
skuffe har jeg et lidet amatørbillede lig
gende af boligen, som den nu er med store
moderne halvanden fags vinduer, - og
kvist, men længerne er de samme, og det
synes også, at poplerne ved stakittet er de
samme, og vandposten med drikketruget
ser ligedan ud henne ved kostalden, og
skoven bliver skoven, og marken det den
er udenfor med skovbrynet. Vejen drejer
jo på samme måde som før, og nøddehækken danner skellet på diget ved vejen. Og om morgenen er der lange skygger
over marken, der er våd af dug om somren, og om aftenen synger guldspurven
sin lille sitrende strofe fra hegnet i skin
nende glans som de rødgyldne skyr i vest.
Og svalerne flyver i jagende fart over
markens kløver eller kvidre højt oppe.
Når solen er gået ned, kommer de hvide
poppelsværmere og de tykke skarnbasser
frem. De tumle mod muren af gavlen og
de sorte tyksakker falde brummende ned

for et øjeblik efter igen at flyve op forfulgt
af flagermusene inde fra stænget og
smuthullerne. Snart bliver det nat, men
ikke hel mørk nat, for det er sommer end
nu, og månen kan liste sig til at kigge lige
over trætoppen.
Den gamle hovedbygning var lav. Den
havde to skorstene og stråtækket tag. Fa
caden vendte mod syd med en rummelig
gårdsplads og en bred helle ved forstuen,
og jeg kan huske, at vi så tit sad her på
dørtrinet om aftenen og nød sommerafte
nens ro. Under det dørtrin boede der en
halv snes grønbrogede tusser. Dem traf
man bedst hjemme om dagen, - om afte
nen gik de på jagt eller blev jaget, ligesom
sløruglen der plejede at holde til i den ene
af skorstenene.
I forstuen stod nogle skabe og et lille
bord under et spejl. Gulvet var hvidskuret
med sand og kunde lugte så friskt efter en
rengøring. Derfor gik man til daglig helst
gennem køkkenet. En dør fra gangen førte
ind til dagligstuen, der havde tre fag lave
vinduer. For det midterste vindue stod et
blomsterbord af naturtræ, grankogler og
mos. Det var genstand for min stille be
undring - ligeså den udstoppede kongeørn
på kakkelovnen. Væggen over sofaen var
behængt med billeder af herskabet. Spise
bordet var rundt. Til daglig samledes vi
her: Den gamle skovrider, to tvillingdøtre
Marie og Birgitte, af hvilke Birgitte var
forlovet med forstassistenten, fætter
Ernst. De blev også gift, men ægteskabet
var kun kort, Ernst var dødsmærket af tu
berkulose. Syv måneder, så kom Birgitte
hjem og blev på gården med sin lille dreng
til faderen døde. Så var der også en gam
mel faster. Hun var imidlertid ofte på
rejse hos familien og talte ikke altid med.
Døtrenes værelse vendte også ud til går
den. Vi kaldte det jomfruburet, fordi fol
kene altid benævnte de unge piger for
jomfruer. Den gang var der nemlig jom

fruer til - på landet da - men kom de fra
byen var de frøkner.
Ud til haven vendte så gæsteværelset
med kun et fag vinduer. Her boede faster
Rikke, når hun tilfældig var hjemme. Det
var ikke videre hyggeligt, syntes jeg,
skønt det var lunt og pænt udstyret; men
der var både mus og spøgeri. Ikke så såre
var man krøbet i seng, før det begyndte.
Det kunde banke og knalde så hårdt i
møblerne, at man vågnede derved, og da
var det også, som om nogen gik hen over
gulvet, eller møbler blev flyttet. Jeg vove
de aldrig at se, hvad det var, men lå og
svedte af angst i de tykke dyner. Om
morgenen forundredes jeg ved at finde alt
på sin vante plads.
Og musene; ja det var da kun i vinterti
den, de huserede, når der var korn på lof
tet. Heldigvis var det ikke så tidt, jeg lå i
det værelse. Andre gæster klagede også
især børnene, men det talte man da ikke
højt om.
Så var der havestuen med to fag vindu
er foruden glasdør med dobbeltdør; end
videre var der skovriderens værelse og
folkestuen. Køkkenet havde indgang fra
smøgen. Fadeburet vendte ud mod går
den. Der var mange fluer og mus i vindu
erne og i grynbøtterne. I køkkenet sum
mede det som hos en bisværm. For at
værne sig mod fluerne, købte man fluepa
pir, eller man anbragte et stykke brød
(rugbrød) over et ølglas. Brødet var skåret
til efter glassets form og havde et rundt
hul på midten. På undersiden var det
smurt med sukker. I glasset var der en
brændevinsopløsning. Bedre end dette ap
parat var dog en kat i vinduet, der fangede
og fortærede en masse af dem.
Folkeholdet bestod af en karl, to piger
(storpigen og lillepigen) og så en dreng.
Jeg kom der i fjorten somre; undertiden
også i de andre ferier, og jeg mødte altid
glad og forventningsfuld. Der var jo så

meget for mig at se, at høre og opleve
sådant et sted; thi de rige naturomgivel
ser, den stilhed og gudsfrygt, som herske
de i dette hjem, gav stof nok til tankerne.
Naturligvis kunde der komme skygger og
bekymringer, men grundtonen var dog
fred.
Den gamle skovrider var tidlig på færde
om morgenen og vækkede folkene. I
sommertiden måtte de allerede op ved 4—5
tiden. Når der var malket, fik vi davren,
der i folkestuen altid anrettedes i et lerfad
og bestod af kogt mælk og rugbrødster
ninger, men vi andre fik the, rugbrød og
sigtebrød. Der blev også spist frokost i
sommertiden: Smørrebrød med øl og
dram.
Middagen var sædvanlig landlig kost.
Vi spiste den gang meget stegeflæsk med
grønsager eller stegt flæsk med kartofler,
klipfisk med vandsennep, som vi tilbe
redte i køkkenet ved at lade en stor jern
kugle løbe rundt i et lerfad med senneps
frø. Det var et drøjt arbejde for øjnene,
men vi morede os bare, når den næste
skulde forsøge.
Sennep og løg er som røg og føj
og giver tårer stride,
men sorg og kvide
giver kinder hvide.1
Sagde storpigen Marie. Hun var altid så
klog og kunde fortælle meget fra ma
dammens tid, fra hvem hun havde sin vi
den.

Ditlevslyst skovridergård ved Brahetrolleborg på
Byn. Teksten handler om Saltø skovridergård på
Sjælland, men da der ikke er fundet gamle
fotografier derfra, er der valgt en serie fra
Ditlevslyst taget af fotograf Chr. Brøns i
Skamby, selv om der er tale om noget større
forhold end Saltø skovriders.
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Madammen var død året før, mine tal
rige besøg begyndte, og der var bredt et
mystisk skær over hende navnlig ved pi
gens fortællinger. Sikkert har hun ikke
været som andre mennesker; thi både så
og hørte hun, hvad andre aldrig kunde
opnå, men hendes rige fantasi og underli
ge vaner bidrog vel også hertil. Skovride
ren, der nok var en myndig mand, lod
hende dog i mange retninger have sin fri
hed, når hun for eksempel gik sine ture
sent om aftenen eller stod op af sengen
midt om natten og vandrede haven rundt i
måneskin, selv om det var streng vinter
tid. Også lod det til, hun har været synsk;
thi døtrene kunde fortælle, at den vinter
hændte det ganske, som Mo'r havde sagt.
Folkene fik naturligvis ganske de sam
me retter som vi, men de måtte spise af
eet fad og med træskeer. Karlen og dren
gen slikkede deres skeer rene og satte dem
tilbage i en fals i vindueskarmen. Jern
gaflerne blev derimod pudset på et knivs
bræt med sand. Så fik mandfolkene i
sommertiden en lille søvn, mens pigerne
vadskede op. Jeg tror ikke, pigerne altid
fik tid til at sove inden kaffetid. Deres
dobbeltseng stod i folkestuen, og der var
også deres skabe og kister. Klokken IV2
vankede der kaffe med brunt sukker, og så
gik man atter til arbejdet. Drengen skulde
sædvanlig i skoven med køerne, eller han
skulde i stalden. Karlen skulde gøre vog
nene i stand, pudse seletøj, lave river og
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Ditlevslyst ligger ensomt midt i Brahetrolleborgs
store kompleks af skove, men langt fra
herregården. Fra lysthuset har skovriderfamilien
kunnet nyde udsigten over have, mark og skov.

tøjrepæle, hugge kviste og brænde, binde
halmbånd, se til hestene og så videre. Pi
gerne skulde gøre bryggers, køkken og
folkestuen rene. Alle disse steder var der
stengulv, og det blev bestrøet med
strandsand. Faldt det sand under arbejdet
på en forbigående, blev vedkommende ik
ke gift i syv år. Men det blev man heller
ikke, hvis man kom fløde før sukker i
kaffe, så man skulde næsten tro, at gif
termål den gang var en vanskelig sag;
men det var det dog ikke. - Lillepigen
plejede at sætte sankt hansurter i folke
stuens loftsbjælker for dem, der kom der,
og når to og to bøjede sig mod hinanden,
plejede hun at fortælle, at nu skulde
Christian og Marie have hinanden, eller
Niels og Stine. Og så kunde hun forudsige
navnet på den, man skulde giftes med.
Bælgede man nemlig ærter, og man da
fandt en bælg med ni ærter, lagde hun den
over en dør, og den der først gik ind ad
døren, dens navn fik man, det vil sige for
navn, alt eftersom kønnene passede.
Efter kaffetid fik pigerne tid til at hæge
sig. De havde intet vandtøj, kun et lille
lerfad med et øre ved, grøn sæbe og duf
tende pomade. Håret blev samlet i flet
ninger på baghovedet, godt strammet, og
en lille fløjelshue med røde silkebånd til at
binde under hagen blev sat over det. Det
så allerkæreste ud og gjorde deres hud fi
nere, end den egentlig var. De tog også
sko på fødderne om eftermiddagen, men
uden høje hæle, så trippede de ikke, men
bevægede sig let.
Nu var de færdige med al det groveste
arbejde, hvortil også hørte at skylle ren
destenen, der ellers let kom til at stinke,
thi den gang var der intet kloaksystem.
Undertiden måtte pigerne dog også om
eftermiddagen være med til at luge i ha
ven eller skuffe gangene, men det gjorde
vi mesten dels selv så vel som al bærpluk
ningen.

Medaften var klokken 4 om somren, så
fik folkene mellemmader, og der stod altid
et krus øl (med fluer i) på bordet i folke
stuen. Ved femtiden begyndte pigerne at
»sysle«. Lillepigen samlede æg ind og fik
fem øre for snesen. Det kunde være et
besværligt arbejde og vanskeligt at klare;
men tillige ret spændende, og vi børn,
som kom der, vilde gerne være med på
alle gemmestederne. Grisene skulde have
noget at æde. Der stod en stor tønde i
svinehuset, hvor man kom levninger i og
grotning. Den lugtede meget sur, når man
rørte om i den. Man havde dertil en meget
stor træske med kort håndtag, og en stang
stod deri. Den kaldtes en strip.2 En lig
nende blev også benyttet ved ølbrygnin
gen. Der var fire svin i det lille hus i bag
gården, to og to sammen for så trivedes de
bedst, og der var således to lejligheder.
Den enkelte var igen afdelt ved en fjæld på
kant, altså i selve huset et rum til sove
plads og fodring og så en gårdsplads til
bevægelse. Derfor kendtes stivsyge eller
andre svinesygdomme ikke den gang.
Pigerne skulde også træffe forberedel
ser til aftensmaden klokken 6. Man hen
tede vand i gården fra vandposten, og der
stod altid to spande fyldte på en lav bænk
ved komfuret, og der var en lang metaløse
til brugen med en ombøjning på enden af
skaftet. Vandet var dejligt friskt, men det
kunde hænde, at en af jagthundene stak
sin savlende tunge deri; dog det var sjæl
dent. I almindelighed var de indelukket i
hundegården hver for sig. Klokken otte
spiste folkene deres nadver, mælkebrød
eller mælkegrød. Der blev malket tre gan
ge daglig. Således omtrent førtes livet på
gården under sædvanlige forhold.
Haven var meget stor, ca tre tønder
land, antager jeg. Der var en bøgehæk
langs med skoven fra rullestuen med
mælkekælderen neden under - altså var
haven lidt bredere end stuehuset, og her

fra og til rullestuen var et højt stakitværk
nogle meter bredt og med en selvlukkende
låge med et trisseværk. På den anden side
af haven ud til den smalle markvej, der
førte nord på, var der en bøgehæk. Den
begyndte heller ikke lige ud for huset, thi
her var der også et skillerum af tagrør og
halm ligeledes i et par meters bredde. I
den forreste del af haven var der blom
sterbede indrammet med vinca, og i bede
ne var der pimpernillerose, snuseroser,
ambra, balsam, pebertræ (dafne) og så vi
dere. Der var også en græsplæne med en
spejlglaskugle. Man så frygtelig ud deri,
men himlen og skyerne kom så nær i den,
og træerne de tog sig skønne ud.
I midten af haven var der frugttrær og
frugtbuske: Moræler, gravenstener, fla
skeæbler, stikkelsbær og så videre.
Så var der en tørreplads og den lille
park.3 Allerbagest var humle- og urteha
ven. Gangene var snorlige og plænerne
firkantede; kun den med spejlkuglen var
oval.
Haven var på alle tre sider omgivet af et
flettet risgærde yderst foruden af de to
hække, og der var også et gærde om den
lille park, der var grøn af andemad og
fyldt med karusser og frøer. Fra haven
kunde man gå lige ind i skoven gennem en
låge midt i hegnet, og her var der anbragt
et par bænke hver under sit lindetræ, der i
sommertiden duftede af blomster og
summede af bier. Her sad vi børn tidt til
ligemed begge jomfruerne, når det ikke
netop var i høsttiden, eller andet travlt
dagværk lå for. Børnene var sønnernes,
lærer Kann fra Fensmark, og skovrider
Kann fra Lindholm ved Roskilde. Der
havde den gamle været skovrider, før han
kom til Saltø. Under sidstnævnte skovdi
strikt hørte også Harested og under Lind
holm også Selsø. Selve Saltø skov var ca
800 tønder land, men der var desuden
flere plantager og småkrat.
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Til hjælp til dette distrikt havde den
gamle Kann en assistent, der fik en løn af
200 kr om året plus skydepenge og fri sta
tion. Han gik i almindelighed i uniform:
grå frakke med spændetamp, grønne
snore og hjortetakknapper, lange støvler.
Desuden var der tre skovfogeder og så
skovløberne eller arbejderne.
Endnu til bygningerne må kælderen
under rullestuen omtales i smøgen ud for
køkkenet. Der var hylder med mælkebøt
ter, malede røde indvendige og grønne
udvendig. Man skummede mælken mor
gen og aften med en bred, flad træske.
Midt i kælderen stod flødespanden ved det
lille bord. Bøtterne blev naturligvis mær
kede med kridt, og man kærnede to gange
om ugen. Dette foregik i bryggerset i bag
gården. Kærnen havde fire gennemhulle
de vinger, der fungerede ved håndkraft.
Det var ingen let sag for storepigen, men
hun blev da også tidt hjulpen af os andre,
der trådte til og drejede på svinget. Det
hed sig, at man rystede smørret af sig.
Pigen kunde også lave ost. Skummet
mælken blev bragt til at løbe sammen ved
at hælde »kalveløbe« deri. Det opbevare
des på flaske. Så blev mælken opvarmet.
Vallen pressede man fra, men ostestoffet
kom man i træforme med huller i. Der
blev lagt vægt over. Osten var kun god,
når den blev rigtig gammel og stinkende.
Af vallen lavede jomfruerne myseost.
Den smagte udmærket. Osten opbevare
des i et kammer ved siden af bryggerset på
hylderne der.
Til baggården med vandpost ud for
bryggerset - det var dårligt vand, der
lugtede af svovlbrinte - kom man gennem
smøgen med selekammer, hønsehus, re
tiraden, fårefold på den ene side, altsam
men indbygget i ladebygningen undtagen
retiraden, der sprang frem. På den anden
side af smøgen havde man gavlen af rullestuen med stentrappen over for køkken

døren, mødding og brændehus. Brænde
huset var også forsynet med stænget
ovenover og et større rum til halm ved
siden. Væggene var klinet op med ler og
tagrør.
I baggården var der foruden den store
ladebygning og brændehuset, også bryg
gerset i linje med svinehuset; men dette
bryggershus rummede også kontoret,
hvor assistenten holdt til med de store
protokoller og et lille soverum lige ud til
skoven. Imidlertid blev dette benyttet til
gæstestue om somren og mælkestue om
vinteren. Der var en bilæggerovn i kon
toret med indfyring herfra. Stuen var ikke
stor, havde små ruder og gipsloft og en
ejendommelig lugt af fedtstøvler.
Adskilt ved en væg fra bryggerset var
hughuset med høvlebænk, sav, økse og så
videre. Så var der også hundehuset til Aly
og Chasseur med en gård til hver side, at
de ikke skulde fornærme hinanden. Allerbagest var der agerhønsekamrene i ret
ning øst - vest med tre rum. Ligesom man
nu må købe høns fra udlandet og sætte ud
som vildt, fangede man dem den gang ved
rødmalede lærredsskilte. Der var et hul i
dem, så man skjult bagved kunde genne
flokken ind i en ruse, der i den hensigt var
udspændt, hvor flokken holdt til. Det var
en meget spændende jagt. Flokken sattes
så en lille tid i forvaring hjemme enten til
herskabets køkken, eller den udsattes
igen, hvor der manglede en sådan be
stand.
Endnu må nævnes stakken, der var en
halmstak omtrent midt i gården på et stil
lads, og her under stod arbejdsvognen.
Der var også en høstak i linje med bræn
dehusets anden afdeling. Baggården dan
nede en bekvem kørevej med disse mange
udhuse på begge sider og førte mod nord
lige ind i skoven.
Mod syd havde man kohaven, hvor ko
erne i sommertiden blev gennet ind for

natten og middagen. Den hegnede bag
gården. Koerne blev her malket og gav
godt i spanden. Det var ellers ikke nogen
god plads, især i fugtige somre; thi al
regnvandet løb ned her, så halmen, der
blev spredt, ikke kunde forslå. Fluerne fra
møddingen og grisehuset, der stødte op til
kohaven, plagede også dyrene, men sko
ven gav dem til gengæld sin kølighed og
friske urter, når leddet blev lukket op for
dem. I almindelighed gik de til græsning
efter en bestemt orden med førerkoen
forrest og vogterdrengen bagest, der diri
gerede flokken med tilråb og med sin kæp.
Han havde altid en stærk røst, der gav
genlyd: »Hvor ska du hen, dit trevl, ka du
se, du kan nære dig! Nå Sorte, hva ska du
der?« og så fulgte et slag og en flugt gen
nem skoven. Det var Atalanta, der altid
havde omstrejferlyster og var hurtig til
bens. Derfor bar den klokke om halsen.
Men den egentlige førerko var Kora, en
lysrød, kraftig, ældre ko. Alle køerne
havde navne, og navnene gik i arv. De
fleste var af holstensk race og store, kønne
køer og gode malkere. Både Kora og Vilhelmine kunde give spanden fuld i den
gode tid. Knalle malkede også godt. Den
var rød, havde et smukt hoved med re
gelmæssige horn og et par tungsindige øj
ne, der ofte fyldtes med tårer. Den holdt
meget af pigen og kom, når den hørte
hendes råb selv dybt inde fra skoven. Da
vidste drengen besked og drev flokken
hjemad til malkning, mens Kora skyndte
sig at indtage forreste plads i rækken med
Bunta og Freja bag sig. Derefter fulgte
Knalle, Atalanta, gamle Vilhelm(ine),
Tyra, Gerda og kalven. Indhentede flok
ken på sin vej pigen, der undertiden måtte
gå langt for at råbe drengen op, gik Knalle
hen til hende og fulgte sindigt ved siden,
mens hun talte til den. Tårerne løb da i
stride strømme ned ad dens hårede kinder,
og den lod sig lede ved en hånd på dens

Ditlevslyst har fine proportioner. De er her
gengivet efter et gammelt postkort. Gården blev
nybygget 1809 og blev da omdøbt fra Gjellebred
til Ditlevslyst efter minister Chr. Ditlev
Reventlow, broder til godsejeren på
Brahetrolleborg. Ministeren var selv en
fremsynet forstmand, der ved skovloven af 1805
blev dansk skovbrugs fader.

ene øre eller horn. En gang som kalv hav
de den været meget syg. En pige havde
våget over den, og den havde lært, hvad
menneskehjælp kan betyde. Dette kunde
måske forklares således; men hvem kan
kende tankerne i en dyrehjerne. De er
som drømme og volde ingen tilfredsstil
lelse, før de blive klare og give udslag. En
anden side af livet i skoven var de mange
urter. De gjorde dyrene sunde og kraftige.
Nye køer tålte imidlertid kun dårligt
skovgræs. Derfor måtte man altid lægge
til af egen bestand. Ligeså gik det også
med skovfogedens køer.
Selve gårdspladsen foran stuehuset
havde mod øst en længe adskilt herfra ved
en låge. Det var den store lade med porten

og loen samt et mindre indbygget rum til
rensemaskinen og på den anden side af
loen vognremisen eller som vi kaldte den
vognporten, hvor charabancen og den lille
fjedervogn stod. Arbejdsvognen havde for
det meste plads i loen eller under halm
stakken i baggården. Den vestlige længe
var også adskilt fra stuehuset. Her var en
port ud til møddingen, hvor det i som
mertiden altid vrimlede af snoge, der so
lede sig eller svømmede i pølen. I den
længe var hestestalden, karlekamret og
selekamret i den nordlige del. Der var
også et smalt foderkammer halvt adskilt
fra stalden, hvor der var plads til vore eg
ne to heste; så var der desuden en tom
bås. Gæstestalden til to heste var skilt fra
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den først nævnte. I foderkamret stod hak
kelsemaskinen og nogle redskaber.
Sydligst havde vi kostalden med plads
til 11 kreaturer, der vendte de store hove
der mod hverandre og den smalle foder
gang, og så var der endelig høladen ud til
vejen med det dejligste, fineste hø fra
mark og eng.
I kostalden var der altid hyggeligt og
lunt. To halvdøre, den underste med
krog, den øverste med klinke, førte fra
gården ind i stalden; og omtrent lige ud
herfor stod vandposten med kælletruget.
Gården var mod syd lukket med et stakit,
og der var poppeltræer langs med det, der
bævede og suste i vinden. I almindelighed
blev køerne ikke vandede ved truget, men
fik lov at gå ned til en lille dam i skoven,
tæt ved hvor vejen delte sig. Den dam frøs
sjældent til, og i den havde jeg sat småfisk
fra åen, der uagtet de måtte savne det rin
dende vand i Saltø å, dog trivedes i det
mørke vandhul. Køerne nød sikkert denne
spadseretur et par gange om dagen. Se
nere er livsvilkårene måske også bievne
forandrede for dem ligesom for menne
skerne. Den gang sang pigerne altid, når
de malkede - i takt skete det, - og det var
lange kjærlighedssange, helst ulykkelige.
Der hørte jeg første gang digtet om Hjalmer og Hulda, og om Kirstine der var så
ene og så videre.
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Der er ingen tekst på Chr. Brøns' billeder fra
Ditlevslyst, men vi kan fornemme hyggen og
indboets kvalitet i skovridergårdens stuer hos H.
C. Elers Koch, der blev skovrider på
Brahetrolleborg 1883. Han var født 1854 i
skovridergården Hillesvig på Lolland, hvor
faderen var skovrider ved baroniet Guldborgland.

Løgten med et tællelys hængte på et
søm på væggen og blafrede og osede. Alli
gevel kunde man godt gøre sit arbejde.
Drengen mugede, strøede halm og fodre
de. Mælken strålede i spanden til sangen.
Mis sad og snurrede over en af båsene,
mens tyggekværnerne uafbrudt arbejde
de. Kom månen så op og skinnede ind ad
staldvinduerne, fik dens stråler hornene
til at skinne blanke, men mis' øjne blev
som lysende kugler, og Knalle sukkede
dybt. Måske var det erindringer fra sko
ven ; det kunde også gælde dens kalve,
som den ikke engang fik lov at slikke end
sige die, eller gjaldt det drømmen om den
vidunderlig stærke tyr med den brede
pande og den milde brummen. Knalle
vidste ikke, hvad eller hvorledes det hele
gik til. Den kendte egentlig kun menne
sker bedst. Bunta kunde rive den med sine
spidse horn, det vidste den også, de andre
køer klarede den sig let for. Stor og stærk
som den var, kunde den vælge sin græs
ning og ellers passe sig selv. Dog en gang
var det hændt i skoven, at den havde
handlet i forening. Det var da Atalanta
havde drevet en ræv op og udstødt et
skarpt bjæf, sagde drengen. Mikkel havde
næppe tiltroet flokken en så hurtig hand
ling, thi en, to, tre var den indespærret af
en kreds af horn. Den søgte at smutte ud,
men blev gennet tilbage. På een gang blev

Hæklede og broderede håndarbejder prægede
stuerne på Ditlevslyst. En garnvinde ses i
døråbningen. H. C. Elers Koch blev 1883 gift
med Charlotte Holm, som var født 1861 i Odden
præstegård i Vendsyssel.
8
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den løftet og kastet op i luften. Godt for
den at den faldt ned i en busk og derved
reddede sit liv, senere skulde den nok tage
sig i agt. Men længe efter at mikkel var
flygtet, var koerne så ophidsede, sagde
drengen, at de skrabede i jorden og brøle
de og »hvinede«, så han var bleven bange
for dem.
Til gården hørte 14 tønder agerjord og 9
tønder eng på den anden side af skoven
langs Saltø å. Og det tror jeg nok at turde
sige, at jorden blev passet og gav godt i
lade. Der var altid en fortrinlig hvedemark
og bygmark, rugen plejede også at være
god, og kløveren stod tæt og duftende.
Den gamle skovrider var på færde tidlig
og sildig; men han tog aldrig hånd i med,
opholdt sig heller ikke længe ad gangen på

et sted. Jeg tror, han kunde være striks og
opfarende. Især husker jeg, der altid blev
spektakler, når skovfogeden fra Rappenborg mødte op med sine lister; men han
var nu også en forfjamsket og urolig
mand. Dog, når han syntes det blev for
galt, kunde han nok svare igen. I almin
delighed tyede vi så ud i køkkenet, hvor vi
i angst og spænding lyttede til uvejret in
de i spisestuen, der buldrede løs. Det
endte sædvanlig med, at den lille mand
kom rød og rystende og i stærk trav gen
nem køkkenet, idet han brummede og
græd på een gang. Med de andre skovfo
geder var der sjældent noget i vejen.
Derimod kneb det somme tider for assi
stenterne, især for brodersønnen, at hæv
de sig. Jeg tror nu også, han var lidt sløj

Høslætten på Hanneslund skovridergård i
Svanninge sogn på Fyn er fotograferet juni 1908.
Skovrider Otto Bølling står som nr 2 fra højre og
nr 3 er hans kone. Skovriderfamilien var med
gæster ude at se til folkene på kløvermarken. Det
er vort eneste hillede af skovridergårdens
landbrug, som engang spillede en væsentlig rolle
for skovriderens økonomi og hele husholdning.
Otto Bølling var lægesøn fra Sorø. Fra 1902 var
han skovrider og fra 1918 og til 1928 tillige
godsinspektør ved grevskabet Brahesminde, det
vil sige Hvedholm og Stensgård.

holdt mere af at underholde sine kusi
ner end gå alene i skoven og se til arbej
det. En gang kom det ligefrem til en kata
strofe. Det var efter et selskab nede hos
skolelærerens, hvis jord grænsede op til
vor. Det var nok allerede begyndt under
måltidet, at den gamle havde stiklet til den
unge. Som det ofte går, thi den unge var
eneste søn og vant at blive beundret af
sine forældre og to søstre, så havde han
svaret igen, og da man var kommet hjem,
brød det løs for alvor. Jeg skal piske den
gamle, så han skal krybe for min fod, den
hårde hals, den ondskabsfulde hallunk.
Der går han og sledsker for herskabet »og
så videre«. Ja, den unge var aldeles vild,
og begge jomfruerne måtte lægge sig
imellem. I tre dage fik Ernst sin mad bragt
over på kontoret; så stilnede uvejret, og
da Ernst senere havde giftet sig med den
mørkhårede kusine, besøgte den gamle
dem i deres hjem i Sydsverrig. Jo, den
gamle kunde være vanskelig. Han var al
tid flink mod mig, kaldte mig spøgende
hønsekaptajnen, når jeg masede med
hønsene, der interesserede mig, og han
skrev også breve til mig med sin rystende
hånd. Disse breve var aldrig lagt i konvo
lut, men foldede behændigt sammen, lak
kede og med påskreven adresse. Den
gamle var trods sin nøjsomhed dog meget
gæstfri. I sommerferien lå lærersønnen
med kone og fem til seks børn 14 dage i
skovridergården. Ligeså kom sønnen fra
Lindholm skovriderbolig til fødselsdagen
med familie. Også fra Fusingø, Ernst's
hjem kom der ikke sjælden gæster. Var
der møde i skoven, havde vi almindeligvis
præsterne eller foredragsholderne til mid
dag, og da vankede der fin anretning med
vin eller øl på bordet.
Vor omgang var ellers skolelærerens,
godsfuldmægtigens på Saltø, og når
godsforvalteren for en tid tog ophold der,
kom de også til os. Ellers præstefamilierne
o g

i Fodby og Karrebæk, som oftest dog kun
ungdommen derfra, men den fyldte, skal
jeg love.
I Karrebæk var der altid fire til fem un
ge piger, sædvanlig fra det velhavende
København, der blev sendt ud for at lære
husholdning og lidt skolelærdom. Der var
også en kapellan og en gammel dame, frø
ken Hansen, som jeg tydelig kan huske
med pibet krave. Hun havde været forlo
vet med Christian Winther, fortaltes der.
I sommertiden kørte vi i reglen til kirke
hver søndag, skiftevis som det nu kunde
passe. Jeg var altid glad ved køreturen,
men vilde helst være fri for besøget i
Karrebæk præstegård bagefter; thi der var
så mange mennesker. Mindre tvært faldt
besøget mig i Fodby. Værelserne var små
og hyggelige, og jeg kunde godt lide den
gamle, kønne præst. Han havde bare en
underlig måde at prædike på, idet han
snart råbte så højt, at man forskrækket for
op i stolen, og snart hviskede han, så man
faldt i dvale. I præstegården var der også
ungdom. På kirkegården lå den tidligere
skovrider begravet, - ligeså skulde
»Mors« grav tilses.
Søndag eftermiddag var lang, syntes
jeg. Jeg kunde ikke få jomfruerne med ud;
de vilde ikke gå fra skovrideren og faster.
Ofte læste de da en prædiken, især når der
ingen kirketur havde været. Men der var
så lange punktummer i disse prædikener,
og jeg forstod dem ikke, og det endte i
almindelighed med, at jeg faldt i søvn.
Om aftenen sang vi altid sange fra sang
bogen og salmebogen. Ernst havde en køn
stemme, Birgitte en behagelig, og så
stemte vi børn i med, og tiden gik så jævnt
Og roligt.
Når det regnede, kunde vi fra vinduer
ne se råvildtet komme ud fra skoven og
græsse på marken. Kom der tilfældigvis
en vogn kørende, løftede dyrene blot ho
vederne og græssede ellers videre, men vi,

vi løb alle som een til vinduerne og gisne
de, hvem det mon kunde være. »Kaske
ded var Per Pæs Enkes; de sku vel til fød
selsdav hos den stoure gårdman nere i by
en«. Vi læste imidlertid også en del sam
men Bjørnstjerne Bjørnsons henrivende
bondefortællinger og drøftede indholdet.
Een syntes bedst om Arne, men jeg syntes
nu, at Fiskerjenten var den morsomste og
Synnøve Solbakken den kønneste. Vi læ
ste også Christoffer Jansons bøger, og
Emilie Carléns. En bog der imidlertid op
tog os allermest var Karl Gjellerup: Ger
manernes Lærling4, der var skrevet om
forholdene på egnen, og hvor vi gen
kendte personerne. Karl Gjellerup var
plejesøn af pastor Fibiger i Vallensved. Helten i hans bog sagdes at være lærer
Juhl i Saltøby.
Høhøsten indtraf i den varmeste tid på
året. Hvor duftede da skoven, hvor pran
gede engen med græs og blomster, der
vuggede sig i vinden, og vi kendte dem
alle ved navn og undersøgte dem efter
Rostrups Flora. Og hvor husker jeg ikke
fuglelivet i skoven. Hver dag så jeg glen
ten over trætoppene og hørte dens vilde
skrig, musvågerne, der kredsede, og
mejserne, de små farvede fugle der så flit
tigt undersøgte mosset på træerne. Men
allerkærest var rødkælken. Vi havde en
lang vej at køre til engen gennem skoven.
Høstfolkene, som næsten var de samme
hvert år, var foruden karlen og pigerne og
assistenten den gamle Hans Lund. Han
var en lille, tør mand godt op i tredserne.
»Kommer du ikke og hilser på en ordent
lig en«, sagde han altid til mig. Dermed
mente han, jeg skulde give ham hånden.
Så var der Per Jensen, en kraftig mand,
der kunde tage et ordentligt tag, når han
vilde. Han skråede voldsomt og havde
skårede tænder og betændte gummer.
Han var meget socialistisk anlagt og syn
tes altid, arbejdsfolk skulde have det me-
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get, meget bedre. For resten var han fader
til 7-8 børn, idet storken kom så hurtigt,
det på nogen måde lod sig gøre og aflagde
besøg i hans hus, hvor den sølle kone
medtagen af slid og dårlig føde puslede
rundt i de kvalme stuer. På arbejde kunde
hun naturligvis ikke komme, bare føde
børn, passe hus og have. Så var der Chr.
Dragon, så kaldet, fordi han en gang hav
de tjent som dragon. Han kunde vel være i
trediverne og var ungkarl. Han ejede et
hus tæt ved skovfogedens med jord til, og
han holdt en lille hest og to køer. Hans
gamle mor boede hos ham. Han var af en
senet, stærk bygning med lidt trætte be
vægelser. Der var noget forslidt over
ham, og hans sorte øjne lå dybt inde un
der de lige bryn. Trækkene meget regel
mæssige, og når han smilte, var det med
32 hvide tænder. Han var meget rynket,
syntes jeg, men hans hår var sort med
enkelte stænk i tindingerne. Vi børn kun
de godt lide ham, og han tog varsomt på
os, når han hjalp os ned af læsset, som om
vi hørte baronens til. Han var meget
kvindekær og spillede altid kæreste med
storpigen, selv om hun havde en i forve
jen, thi godt så han ud især i søndagstøjet,
når han var barberet. Under arbejdet med
slåningen gik karlen forrest, så fulgte Per
Jensen derpå Chr. Dragon og tilsidst Hans
Lund, der sakked bagud, og hvis skår var
det mindste.
Der var også kvindfolk med. Gamle
Sidse, nystrøget hvad tøjet angik. Hun
var henved de 70, og hun og vi børn tog de
letteste tag med riven. Det var dog kun på
engen, hun mødte op, ikke i marken; men
så var der Karen Marie, en kone på de 50
og som ellers hjalp til ved vadsk og ho
vedrengøring. Hun var flink og rar. End
videre storpigen. Undertiden mødte een af
jomfruerne ved mellemadstider og havde
bagte æbleskiver med. Pigerne var gerne
lidt pyntede med fint forklæde, et let ho

vedtøj, der kunde skærme for sol. Jeg
tror, det kaldes nu for en helgolænder.
Det var af klart stof med viere i og blev
bundet løst under hagen.6 Så havde de
også løse ærmer bundet til for at skærme
armene.
Husmændenes dragt var meget enkel.
Et par blå lærreds benklæder, en skjorte
og blå bluse bundet sammen i halsen. De
havde tykke bomuldsstrømper og træsko
med blikkramper på fødderne.
Når vi havde arbejdet et par timers tid,
spiste vi de skårne mellemmader ved en
stak og fik øl og brændevin af klukflaske
til drikkelse. Øllet var enten hældt på en
stendunk eller på et rundt fladt trækar
(bimplen), som var meget vanskeligt at
drikke af. Der løb ligeså meget udenfor
som i halsen. Heller ikke holdt vi børn af
at drikke efter husmændene, der skråede,
og andre glas end snapseglas havde storpi
gen ikke taget med. Så led vi kvaler, hvis
vi da ikke havde forbeholdt en dunk for os
selv.
Snakken gik lystigt i den grønne eng,
mens de blå svaler fløj omkring os og et
par brokfugle eller terner strøg forbi oppe
i luften og hen over åen. »Je er li så let
som den foul, man kalder koven«, sagde
storpigen og lod sig glide ned ved siden af
Christian. »Ka du osse malke og slå med
halen, eller lægger du kaskesens æg og
galer«, frittede karlen, der måske blev ja
loux. »Ska ded være een gang med det
hele«, svarede pigen og fik os til at le.
»Har I hørt«, spurgte Karen Marie, »at de
hos Træsko-Lars har hat bud etter dovteren i Karrebæk«. »Så dyer han da«, mente
Sidse. »Ja, det står vist skidt til; nu har
han lagt siden i foråret«. »Hva sa'e så
dovteren?« spurgte storpigen, idet hun
bød kurven om. »Hva han sae? Åh han
havde brugt en mund og skældt yd, så
konen var bleven angst og bange og måtte
sætte sig near og ku it samle, og så hade

han smukken alle vindverne op«. »Ja, han
ska jo være så voldsom døgtig,« sagde
gamle Sidse; »men Træsko-Lars ka vel it
leve. Ja, det er jo sørli for hinner, Stine, så blyver hun da enke.«
Så snart vi havde spist, gik vi børn ned
til åen og pjaske. Der var et vrimlende liv
der. Skaller med røde finner som slog
plask i vandet. Stimer af småfisk som løj
rer og grundlinger, der gik mod strøm
men et stykke tid inde ved bredden og så
vendte og lod sig føre af vandet for at be
gynde den samme færd længere henne.
Der var også nogle mærkelige bundfisk,
som kaldtes smerlinger. De havde en torn
på gællelåget, hvormed de kunde såre. Så
var der for resten mange muslinger. Og
langs bredden stod de smukke brudelys og
vandaks og iris, og så var der også siv og
lidt tagrør, men vandet var vist ikke dybt
nok for dem. I varme tørre somre blev åen
grundet.
Karlen gav signalet, når arbejdet på en
gen igen skulde begynde. Græsset var jo
blevet slået nogle dage forinden, og vi
havde da at rive det tørrede hø sammen i
lange rumper. Derefter blev det slæbt
sammen til bunker. Dette gjordes ved en
slæb, som omtrent så sådan ud. Til ham
meltøjet fastgjordes læssetræet ved en
løkke for hver ende, - desuden havde
karlen foruden tømmerne også et langt
reb fra hammeltøjet, som førte til hånden
ned under læssetræet og så op til hånden
igen. Begyndte hestene fra enden af en
rumpe at trække, sprang karlen op på
læssetræet, og høet bunkede sig op foran
ham, indtil han syntes, det var nok, så
vippede han ved hjælp af rebet læssetræet
over bunken og begyndte fra den mod
satte side henimod den samme bunke. Det
var en yndet fornøjelse for os børn at stå
på slæben; vi måtte da holde godt fast i
rebet og passe at springe af i tide. Der
hørte god øvelse til at forme stakken, og

Fotografiet af høstakkene på engen ved åen er ikke
fra Saltø skovridergård, men fra Susåen ved
Næsbyholm.

det var mest kvindearbejde. En stak var
lidt over mandshøjde. For at gøre den fa
stere, at ikke vind og vejr skulde regere
for meget med den, snoede man løseligen
noget hø sammen, lagde dette snoede reb
hen over toppen af stakken og jævnede
lidt på dens kegleform.
Arbejdet fortsattes, til duggen begyndte
at falde, og man hørte hjorddrengene på
den anden side af åen »lulle« til hverandre
- sådan kaldte man den afveksling af dybe
og høje toner, de forstod at frembringe,
når de var færdige med dagværket og nu
skulde hjem. Myggene over åen stod som
en sky, og langt inde fra skoven hørtes
solsortens fløjt.

Fra Karrebæk ringede klokkerne solen
ned i vesterled i gylden glans. Vidunder
ligt skønt var det at leve, og jeg inddrak
livet i fulde åndedrag, mærkede intet til
sygdom, men tænkte ikke langt frem,
glædede mig bare og syntes, jorden var
skøn.
Når vi var kommet hjem, vilde vi børn
helst have mælkebrød ligesom folkene og
spise med træskeer. Det smagte bedst så
dan. Det var nu næsten mørkt, inden fol
kene kom af sted, og næste dag var der
atter en dag. Sammen med assistenten gik
jeg over til vor ungkarlelejlighed. - »God
nat, godnat!« »Skal vi vække dig i mor
gen.« »Behøves ikke, skal nok vågne af
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mig selv. Tak godnat«. Der lyste et stjer
neskud, da vi gik. »Nu dør der een,« hav
de lillepigen fortalt. Dø, nej, det tænkte
jeg slet ikke på den gang. Min fod var så
stærk. Jeg kunde løbe, - jeg kunde sprin
ge. Ak! nu kom hosten alligevel så slemt.
Det voldte vel natteduggen. Inde fra sko
ven tudede en ugle.
Efter nogle dages forløb skulde høet
køres hjem. Vi måtte da leje skovfogeden
og hans køretøj til hjælp, benyttede altså
to spand heste og tre vogne. Tidligt om
morgenen mens duggen endnu lå, kørte vi
hjemmefra, karlen, assistenten, storpigen
og jeg, et lille lystigt selskab. På engen
stak så karlen hø op til pigen i vognen,
mens assistenten samlede bortblæst hø
sammen til bunken igen. Ligeså vel som
der hørte øvelse til at sætte en stak, måtte
det samme til for at lægge et læs. Blev det
skævt, kunde det let vælte undervejs;
desuden skulde det bindes og surres godt
sammen. Dette skete ved hjælp af læsse
træet, der blev lagt over og fortil stukket
ind under et reb, som dannede en løkke og
blev strammet til. Ved bagenden gik der et
reb under vognen, blev slynget over læs
setræet og ført ind under en stor trækrog,
der var bundet til bagenden, - og så gik
rebet over træet igen. To mand trak da i
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Skovriderens arbejdsbord på Ditlevslyst. Her
skrev H. C. Elers Koch en række artikler trykt i
Tidsskrift for Skovvæsen, blandt andet 1892 om
Brahetrolleborg skovdistrikt 1786 til 1886. Selv
udvidede han skoven ved tilplantning af en række
ufrugtbare marker med gran.

rebet, til det knagede og bragede i hele
læsset, før rebet blev fæstet. Endnu stod
tilbage at føre »vævlen«, et langt reb, tre
gange om læsset med en lille alens afstand
mellem hver omgang. »Er det nu ikke et
kønt læs«, spurgte pigen deroppe, og i sin
lystighed svarede karlen, »et læs er altid
kønt, når der står en køn pige på det.«
»Uh, så tør je et være der«, sagde pigen og
lod sig glide ned lige i Peders arme. Den
ene vogn afløste den anden, syv læs om
formiddagen, seks om eftermiddagen og
mandskab to steder. Dette stod på i et par
dage.
Efter høhøsten kom turen til rugen, der
blev mejet ved hjælp af mejredet, en le,
hvorpå der var sat nogle lange brede tæn
der, der kunde samle de lange strå, at de
ikke knækkede. Leen måtte tit stryges
med strygeren, der ellers havde sin plads i
en bøjle på skaftet af leen. Det klang og
sang i luften, når sådan tre karle stillede
sig op og strøg kniven.
1 marken var mandskabet knap så tal
rigt. - Rug, hvede og havre kaldtes for
sæd, men byg kaldtes for korn. Der gik en
pige efter hver karl og nejede (negede) op
ved hjælp af en rive. Bagefter gav hele
mandskabet sig til at binde negene ved
hjælp af nogle halmbånd - lange halmvi
sker, der på en behændig måde var knyt
tet sammen - og så blev negene sat i tra
ver, hvilket var mandsarbejde. Også hertil
hørte der øvelse, at traverne blev sat lige
og med passende mellemrum. Det kunde
hænde, når det traf ind med regnfuldt
vejr, at man nyttede lejligheden til over
arbejde ved måneskin. Der vankede da
ekstraforplejning i form af en thevandsknægt, hvad husmændene især skønnede
pa.
Nogen særlig skik med det sidste læs og
sidste neg husker jeg ikke, og høstgildet
bestod kun i traktement. Der var pyntet
op i folkestuen, men der blev ikke danset.
o

Vi var i reglen færdig med høst i slutnin
gen af august, og karlen kunde nu begyn
de så småt med tærskningen af sæden.
Dette foregik i loen; stråene blev lagt på
tværs af den, aksene mod hverandre altså i to rader - og så svingede karlen
plejlen over aksene og lod den falde, så
kernerne sprang ud af hylstrene. Så længe
det var lyst, hørte man disse dumpe slag.
Bagefter blev halmen bundet op og kornet
renset. Dette kunde ske ved hjælp af en
kasteskovl, en bred træøse med håndtag.
Man stod i den ene ende af loen, hvor
dyngen lå, og kastede mod den anden. På
den vis sorterede kornet sig selv omtrent
sådan: Sten, svanger korn, golde avner.
Her gjaldt det om håndlaget ved kastnin
gen, og det bedste korn kunde man tage til
udsæd. Man brugte også til rensning et
sold - dette var kvindearbejde - ellers
rensemaskiner. Så stod støvet ud af porten
som en røg.
Andejagten gik ind midt i august; men
jeg syntes ikke, der var meget ved den.
Begge hundene plaskede og svømmede
mellem sivene i udløbet af åen, men kun
de sjældent jage ænderne ud, skar blot
deres snude og øjne på de skarpe rør.
Langt morsommere var det at klatre op i
et træ på højen ved skovbrynet og derfra
iagttage ændernes og blishønsenes færd og hvorfor gøre ende på deres glade til
værelse. Der var høge nok til det.
Skønt var der nede ved fjorden - at lig
ge og drive i båden - måske i magsvejr ro
over til Gavnø sammen med skovfogeden
og assistenten og besøge den tyske fa
sanjæger Hertz derovre, men aftnerne be
gyndte nu at blive lange. Den sport og
badning hørte den varme tid til.
Den 12/9 gik hønsejagten ind, og den
dag blev straks udnyttet. I forvejen havde
vi fået underretning, hvor de større flokke
var. Det kunde allerede på den tid være
koldt, og undervisningen skulde jo passes,

så det var ikke hvert år, jeg blev der så
længe. Kun en enkelt gang var jeg med til
at plukke humle. Vi sad da nogle aftener det var i oktober - i køkkenet omkring et
bryggerskar og samlede humleknopperne
deri fra de lange ranker. Og så blev der
sunget viser og fortalt historier. Den bed
ste fortællerske var storpigen Marie, men også assistenten gav lidt til bedste.
Lillepigen nøjedes med at sige nogle
morsomheder nærmest møntet på os
børn: Skal jeg fortælle dig en historie?
Din næse er af cikorie! Skal jeg fortælle
dig enden? Din næse er af ben! Skal jeg
fortælle dig nok-end-en? Din næse er et
knokkelben! For resten havde hun tand
pine og sad med en krydderpose bunden
til den ene kind ved et klæde, og sløjfen
nikkede oppe på hendes isse. Sådan en
pose blev altid varmet og benyttet i lig
nende tilfælde hos de forskellige. Den var
stoppet med krusemynte, humle, kamille,
regnfan og så videre og gjorde da ingen
fortræd.
Det var da også her og fra folkestuen,
jeg hørte sagnet om Sjattenlangpat, der
havde så lange bryster, at hun kunde slå
dem bagud. Børn kunde da gå og patte på
dem.7
Så var der også sagnet om skytten Lan
ge, der holdt til i Kattekrogen, sådan
kaldtes drejningen af vejen vester på ne
den for gården. Her var der nemlig en lille
grønning med græs, skræpper og baldri
an, hvor katte samledes og opførte deres
concerter. Der kunde man altså også møde
skytten med sit hoved under armen. Vist
er det, at jeg altid var frygtelig bange, når
jeg havde været på besøg på Saltø og på
min ensomme vandring nåede skoven. I
Kattekrogen glimtede det af St. Hansorme
i højsomren. De kunde sidde i hundrede
vis på buskene, og i Kattekrogen skinnede
de sammen med kattenes øjne - og skyt
ten Langes. Hu hah, hvor jeg svedte! Men
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det havde været en dejlig dag sammen
med fuldmægtigens drenge. Jeg havde
moret mig vidunderligt i haven, i stalden,
på engen og så videre. Men nu vil storpi
gen fortælle. »Jeg havde forleden været på
besøg hos skovfogedens Sofie, og hun og
broderen havde fulgt mig et stykke på vej.
Ligesom de havde sagt godnat, bemærke
de jeg pludselig en skikkelse på den anden
side af vejen. Jeg blev så underlig til mode
og tænkte et øjeblik på at løbe tilbage, thi
jeg kunde endnu høre Sofie og Erik; men
så syntes jeg, det var så flovt. De kunde
måske finde på at tro, det var et påskud til
at få følgeskab. Nu havde jeg altså følge
skab. Når jeg gik til, gik skikkelsen også
hurtigt. Når jeg holdt lidt igen, sagtnede
skikkelsen også sine skridt. Hvorfra var
den egentlig kommet og - haltede den ik
ke? Jo vist haltede den. Det var tydeligt
nok!« »Havde den horn i panden?«
spurgte drengen. »Det ved jeg ikke, for
jeg turde ikke dreje hovedet. Skikkelsen
var der, og jeg var voldsom angst. Kunde
der dog bare komme en vogn! Det var
også temmelig mørkt, thi himlen var
overtrukket, men jeg kunde dog tydelig se
buskene på begge sider af vejen. Bestandig
hørte jeg disse haltende fodtrin, mens
hjertet sad mig oppe i halsen. Da jeg var
kommet forbi bommen, ser jeg et lyn slå
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Da H. C. Elers Koch i 1883 blev skovrider på
Brahetrolleborg, gik han i store og berømte
forgængeres fodspor. Men det var også en
vellønnet stilling, hvad kvaliteten af
snedkerarbejdet i skabet til skovriderens jagtrifler
og bøsser vidner om.

ned for mine fødder og fare over vejen.
»Herre min«, skreg jeg og løb alt, hvad
jeg kunde, så det susede og hamrede i
mig. Heldigvis var der kun et lille stykke
tilbage, så var jeg ude af skoven og så ikke
mere skikkelsen!« »Hvor var den bleven
af,« spurgte drengen. »Ded ka du da nok
forstue«, sagde Peder »natyrligvis var den
fulgt med til det sted, hvor der er varmest,
og hvor de skidte knægte kommer hen«.
»Det var nu en mærkelig historie,« sagde
lillepigen. »U h----«
Så sang vi en sang for at slippe det
uhyggelige indtryk, men da vi alligevel
gerne vilde have spænding, måtte assi
stenten til det. »Altså det var en måne
skinsaften, jeg kommer fra Skraverup
gennem skoven, og da jeg når stien, vil jeg
slå ind på den, da der står et hvidt dyr, en
hind, lige for mig på stien. Jeg slår ud med
stokken for at få den til at løbe, men den
rører sig ikke af pletten, kun hørte jeg et
dybt suk fra busken og en raslen. »Hvad
er dette«, tænkte jeg og blev både kold og
varm, idet jeg standsede. Skulde jeg vir
kelig gå tilbage? Nej, nej! Frem måtte jeg.
Et øjeblik og hinden blev til en jomfru. I
det samme for et opskræmmet dyr fra
busken lige igennem jomfruen, og nu så
jeg klart. Det var måneskinnet og et bir
ketræ, der havde spillet mig et puds. Så
dan kan det gå, og jeg drog vejret lettet!«
»Er der da ikke sådan noget spøgeri til?«
spurgte jeg. »Ved det ikke, noget er der
vel nok, men med et fadervor i pagt, har
det onde ingen magt,« svarede Ernst.
Det var også her, jeg hørte historien om
den svenske karl, der var en varulv og
havde tjent under den forrige skovrider,
men vanskeligheder og tilfældigheder kan
undertiden kæde sig sådan ind i hinanden,
at man undres og ikke kan forklare det.
Imidlertid blev humlekopperne plukket
og gemt hen, thi vi bryggede selv på går
den dejligt sødt øl, der ikke pressede vand

op i øjnene som det købte hvidtøl. Jeg fik
også lov at smage på urten. - Storpigen
linnede da lidt på tap-stangen, der stak i
spunsehullet,5 og ud sivede den brune
drik fra masken gennem halmviskerne.
Det var godt for sundheden at drikke den,
sagdes der. Senere skulde den gære og
tilsættes humle.
Skoven var nu bleven så åben i oktober.
Om aftenen var der en øredøvende larm af
krager og alliker. De fløj oppe under den
grå himmel, så tæt som klatterne på et
trækpapir, der har været benyttet hele
stilebogen igennem. Kom man til at for
styrre dem, efter at de havde nedladt sig i
de høje trær, blev det om muligt endnu
værre. De fleste af deres fjender var nu
væk; men forstassistenten tjente mange
skydepenge.
I november blev der slagtet, men det
overværede jeg ikke. Jeg kendte godt det
dejlige stegeflæsk i sommertiden og de rø
gede fårelår. De gav appetit. I breve hørte
jeg om den vilde jagt under baronernes
besøg.
Så kom juleaften, og jeg mødte igen
jublende glad. »Har du lært nogle nye
sange,« spurgte jomfru Marie. Hun sang
falsk men mente det godt. »Ja, en ny ju
lesang,« sagde jeg. »Den skal jeg lære dig;
men hvor skal jeg være?« »I fasters væ
relse. Der er lunest!« »Nå,« svarede jeg
ganske tørt. Jeg dykkede godt ned i dy
nerne og glædede mig til næste dag.
Skoven var et æventyr. Der lå sne, og
luften var så ren, så ren, og mejserne sang
så fornøjelig - og gærdesmutten.
Min ældste broder har skrevet en sang
om gærdesmutten. Melodien minder om
høsten, og jeg synes, den er kønnest af
alle hans sange. Teksten er også køn. På
turen i skoven viste Ernst mig spor af ha
re. De stod ganske tydeligt trykt i sneen.
Og han lærte mig forskellen på sporet af
en buk og en rå - og så de mange spor af

lækatten ud og ind og ind og ud. Den hav
de været mange steder. Og jeg åndede i
fulde drag og mødte til middag med god
appetit: Skinke med grønlangkål. Men
juleaften skal vi have haresteg. Jeg var ik
ke med i kirken juledag. Det var altfor
koldt for mig, sagde de. I Fodby var der
ingen kakkelovn. Luften var klam og rå,
og det hjalp ikke stort, at man tog fodpose
med ind og lagde rejsetæppe over benene.
Præstens hænder var også blåfrosne. Det
må ikke have været nemt i de tider at
prædike i sådanne kirker. Da de kom hjem
fra kirken, klaprede deres tænder af kulde,
og jomfru Birgittes krøller var falden ud i
tjavser. Hun lo over sit udseende. Den
gang gik alle unge piger med krøller lidt
op på dagen. Om morgenen viste de sig
med papilotter i håret og en lille kappe.
Fruer havde bukler (ganske korte krøller),
chinjong (en uldbold med hår over) og en
tyk fletning som en krone. Det så meget
værdigt ud og fordrede anstand. Men
gamle damer gik med kappe.
Den jul læste vi Hjortens Flugt og sang
Folmer Spillemands sang: Du som har
sorg i sinde. Og vi fordelte rollerne i det
den skønne digtning og spøgte med hver
andre. Jeg læste også stævnemødet: Det
haver så nyligen regnet, og sagde til Jom
fru Marie: »Det var en sær tid at holde
stævnemøde på, når det regnede og blæ
ste,« og Marie svarede, at vind og vejr
havde intet at sige ved sådan lejlighed.
Når man skulde til stævnemøde, så gik
man til stævnemøde, om så barometret
stod på jordskælv, - »Da skulde jeg rigtig
nok ikke have noget af at stå og fryse og
måske få snue.« »Åh,« svarede hun, »Du
bliver nok som andre svende og møder al
lerførst og får måske en lang næse.«
»Det kunde ligne kvinderne at lade mig
vente forgæves,« sagde jeg med et suk og
en moden mands resignation. Jeg havde
end ikke nået overgangsalderen.
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Titlen den led, og det kendtes bedst på
den gamle skovrider. En vinter havde han
ligget af en stærk forkølelse og kom ikke
mere rigtig til kræfter. Hans ture blev så
korte. Han klagede aldrig, men vilde helst
sidde nær kakkelovnen i vintertiden, hvor
bøgebrændet buldrede, eller i solskinnet.
Han røg en del på sine piber, læste aviser
ne og lod sit skæg gro. »Åh far, kan du
dog ikke barbere dig,« klagede døtrene.
»Du ser skrækkelig ud.« Den gamle suk
kede og bad os om at hjælpe sig; men jeg
turde umulig indlade mig med det vild
skæg og alle de rynker. Vi fik så en hus
mand til at barbere ham; men det plagede
ham meget.
Endnu inden han var bleven altfor svag,
vilde han dog gerne til byen og selv besør
ge sine ærinder. En af os måtte da køre
med ham. Nogle gange var jeg med på en
sådan tur i luntetrav og skridtgang den
hele vej. Hestene var nu engang hans
kæledegger og var bugnende fede, og de
måtte ikke anstrenges. Det var til slut for
mig, som om de gik i søvne, og den gamle
og jeg sad og drømte. Jeg vilde gerne have
givet dem en lille omgang med pisken,
men det turde jeg nu alligevel ikke. Godt
at der var bremser til, ellers var måske den
hele køretur i sommervinden endt tragisk.
»Aldrig er noget så slemt, det er dog godt
for noget«, tænkte jeg med henblik på
bremserne.
Da den gamle skovrider nåede de 80,
blev han udnævnt til forstråd og modtog
ellers mange æresbeviser og opmærksom
heder.
Vor sidste assistent var bleven skovfo
ged på Saltø, og kontoret stod nu tomt.
Det var sønnen fra Lindholm, der jævnligt
kom på besøg og sammen med godsfuld
mægtigen ordnede sagerne. Jomfru Marie
var taget hjemmefra, og det var enkefru
Birgitte, der stod for husholdningen. Der
holdtes kun een pige. Mejeriet var lagt

ned, og al mælken blev solgt til andels
mejeriet. Heller ikke blev der brygget og
bagt som før.
Den gamle skovrider nåede at blive 83.
Hans tidligere temperament fortog sig
ganske, og han var stille og god. Da
hjemmet så opløstes, nedsatte døtrene sig
i Næstved og begyndte en broderihandel.
Til slut trak de sig tilbage til en stiftelse.
Her ender altså sagaen. Tiden har for
andret så meget. Det er ikke alene, at de
kære venner er gået bort, og at man føler
sig ensom og ude af stand til følge med.
Nej hele tempoet og levesættet er ander
ledes. Og jeg synes, skoven har tabt me
get af det liv, som før var fremherskende.
Alle de store fugle er borte, og dyrene
holder sig endnu mere skjult, ikke engang
de gamle brændesamlere med risknippet
på ryggen møder man mere. Der hersker
stilhed som altid om vinteren. Dog hvad
siger jeg? Nu støjer det netop. Der er en
skare turister, der kommer dragende. Lad
dem fare! De hører landevejen og stran
den til. De bringer ikke liv kun larm og
støj. Dog inden jeg slutter, må jeg berette
lidt om skovfogedhuset, der lå på den
østre side af skoven. Det bestod af en
temmelig lang stråtækket bygning med
stuer, køkken, bryggers og brændehus alt
i et. Så var der to længer, men ikke bygget
sammen med stuehuset. Gårdspladsen var
stor og åben til vejen og skoven, og den
var helt overgroet med pileurter. Der var
en brønd i gården med en mægtig høj vip
pe, næsten helt op til skyerne. Og neden
for gården, eller i udkanten af skoven,
husker jeg nogle store, smukke egetrær.
Her var malkepladsen om somren for de
5-6 kør.
Først erindrer jeg to gamle skovfoged
folk med deres ikke helt unge tre børn
Ane, Erik og Sofie.
Fra den mørke forstue kom man ind i
den forreste stue med stengulv af mur

sten, og tydeligt kan jeg erindre det mørke
bjælkeloft, bænken under de lave vinduer
ud til gården og et langt bord med kryds
ben. Så var der en bilæggerovn, og ved
den havde den gamle kone sin plads i en
bred stol. Der sad hun og spandt, eller
hun kartede. Hun var meget svær, og hun
var ikke rask. Når jeg kom derop med
jomfruerne, blev vi imidlertid bedt ind i
stuen ud mod haven. Der var bræddegulv
bestrøet med sand, og der var en meget
bred alkove med blåstribet forhæng. Der
var også en kommode med forgyldte
knopper og mærkelige glas, og på væggen
hængte der nogle farvede billeder fra bi
belhistorien. I vinduerne var der blom
sterpotter. På bordet var der en dyb taller
ken med afskårne, kortstilkede blomster,
stukket ned i fugtigt sand og ordnet lige
som i mønster, syntes jeg. Der var lidt
indelukket, men så rent og ganske hygge
ligt. Vi blev i reglen trakteret.
De gamle levede imidlertid ikke længe.
Sønnen fulgte efter som skovfoged, og
den yngre søster styrede huset. Den æld
ste søster giftede sig, og hendes søn er nu
skovfoged.
Assistenten og jeg holdt af at komme
derhen henad aften og få os en snak med
skovfogeden, og assistent Galschødt8
vartede da op med nogle værre krøniker,
som fik os til at le. Enten var det pigehi
storier eller det værste jægerlatin, jeg har
hørt. Han fortalte således om en gammel
kone, der kunde forvandle sig til en hare
og føre jægeren vild i skoven. Pludselig
var hun igen en gammel kone, der samle
de brænde og slæbte sig møjsommelig ad
Stenbæksholm til. Jo vist havde han fantasie og fremstillingsevne og kunde få
skovfogeden og mig til at undres. Hans
historier kunde også være saftige og holbergske og lade sig ikke nedskrive; men
det var umuligt at lade være med at le. Så
kunde han også fortælle om grævlingen,

Da en storm den 12. februar 1894 gik over
landet, blæste grantræer om i mængde. Særlig
slemt gik det ud over de i forstkredse beundrede
granplantninger på Brahetrolleborg med smukke
høje træer. Mængder af træ skulle efter stormen
ryddes til side, inden det blev ødelagt af skovens
insekter. Elers Koch havde fået anlagt et
savværk, hvilket hjalp på situationen. Han havde
også fået organiseret et salgsapparat, således at
det ikke var nødvendigt at sælge træet lokalt.
Alligevel fik hans helbred af overanstrengelse et
knæk, som han aldrig overvandt. Han døde 1913
(nekrolog i Tidsskrift for Skovvæsen 1913).
Fotograf R. Hansen har taget billedet.

han havde mødt en vinterdag, da den var
vågnet op og trængte til at tømme sig ud,
og den akt gengav han grundkomisk. Dog
nu er det altsammen forbi for længe, læn
ge siden. Jeg er sagtens den sidste fra hin
tid og sidder nu i Randers og skriver disse
småtræk ned. Den by hørte jeg tidt omtalt
i skovridergården, og jeg har været på
Fussingø, der ligger ca 12 kilometre her
fra, og hvorfra skovriderfamilien havde sit
udspring ført med til Danmark af en hol
stensk godsejerfamilie.

Nu er det altså mig, der er gammel og
som snart skal på den sidste rejse, hvorfra
man ikke kommer tilbage. Kun een ved
jeg vendte tilbage fra døden, og hvis kær
lighed var så stor, at døden ikke kunde
binde ham. Han havde venner, der gik
bedrøvede om, og han måtte endnu sige
dem nogle ord, de sidste. Hvorlænge skal
det vare, inden jeg igen ser min lille mor
og alle de andre. Dog det var kun om
skovridergården, jeg skulde skrive. Og jeg
slutter nu, som da jeg begyndte at ned
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skrive disse erindringer fra barndom og
ungdommen at ønske alt godt over den
egn.
Gud signe det Sted
Gud signe de Folk
som her har levet og rundet.
Jeg længes, jeg længtes
oh kunde jeg blot
dø der borte i Lunden.
Min Haand er saa mat
min Fod er saa slap
mit Øje er dunkelt af Taarer.
Mit Pust er stakket
Mit Liv er saa træt
sove jeg vil til Stunden.

(DFS 1906/46, 483).

1. For at forstå denne visdom må man vide, at den
gang var det fint og pænt at være bleg.
2. En strippe er en træbøtte lavet af stave, og den
ene stav var længere end de andre, således at den
dannede et håndtag.
3. Park betyder lille sø.
4. Bogen Germanernes lærling udkom 1882.
5. Spunsehullet er fyldehullet i en tønde. Her er
der tale om et hul i bunden af det kar, hvor kraften
blev udtrukket af malten med kogende vand. Væ
sken, der på dette stadium kaldtes urt, blev filtreret
gennem et lag halm på bunden af karret.
6. Se bind 3, side 56.
7. Slattenlangpat var en troldkvinde.
8. Anders Galschiødt var forst- og jagtassistent på
Saltø 1880-1885.
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Næste generation
i en skovridergård
Følgende har NEU modtaget af H. C.
Lykke-Meyer, der er barnebarn af skov
rideren i Lindholm skovridergård, der
igen var søn fra Saltø skovridergård. Den
hørte under Lindholm - Selsø gods. Saltø
tilhørte iøvrigt samme slægt. Beretningen
viser et solidt velstillet hjem, hvis eksi
stens helt og holdent byggede på faderens
helbred. Da han gik bort, ændredes fami
liens situation helt. Kun mindet blev til
bage, og det blev til denne skildring:
Nedenstående er en beskrivelse af Lind
holm skovridergård ved Roskilde, hvor nu
afdøde fru Ingeborg Lykke-Meyer, født
Kann, og skovrider Ernst Kann, der op
rindelig har givet disse oplysninger, havde
deres barndomshjem. - Deres forældre
var Rudolph Marquard Kann, der var
skovrider på Lindholm-Selsø 1867-1891,
og Johanne Fredericke Kann, datter af
skovrider på Fussingø Friedrich Christian
Kann og Marthe Elise Kann, født Hansen.
Denne sidste boede, efter at hun var ble
vet enke, i Lindholm skovridergård hos
sin datter og svigersøn.
Boligen. Forneden var seks stuer samt
køkken, køkkengang, spisekammer og
forstue og på loftet to børneværelser og
skolestue. Stuerne og køkkenet indeholdt:
Bedstemoders stue: en seng med mas
ser af dyner og puder, et hjørneskab, en
chiffoniere og et bord, alt af birketræ.
Langs med væggen stod en sofa samt di
verse stole også af birketræ. I hjørneska
bet var glas og porcelain, i chiffonieren
dækketøj og linned, og i den underste
skuffe var bedstemoders ligklædning. Ved
kakkelovnen stod en lænestol. Gulvet var
hvidskuret, og i vindueskarmen stod pot
teplanter af forskellig slags, på den ene
urtepotte hang en porcelainskat i forbene
ne. Væggene var oliemalede.

Soveværelset: to ægtesenge af mahog
ni, som var forsynede med fjedermadras
ser, over- og underlagner, skråpuder og
om vinteren dundyner, om sommeren
vattæpper. Ved hver seng stod et natbord,
hvori der stod en »poet« og på bordet en
messinglysestage med tællelys, senere
stearinlys, og en æske tændstikker. Des
uden var der et stort klædeskab, en stor
servante med to servantestel og en se
kretær. For vinduerne var klare gardiner
både sommer og vinter samt et rullegar
din. Gulvene var hvidskurede og væggene
oliemalede.
Fars kontor: En chaiselongue med pu
der, hvorover fars bøsser, forladere, bag
ladere, riffel, jagttasker, hirschfængere,
hundepisk, krudthorn, haglpung og di
verse andre jagtrekvisitter hang på et
langt bræt. I et hjørne hang et skab med
en glasdør. Deri stod en udstoppet rør
drum, og ved siden af skabet stod fars ma
hognitræsskrivebord, hvori der var tre
skuffer, fyldt med skrivepapir, konvolut
ter og enkelte protokoller. Endvidere var
der et arkivskab med utallige rum og et
meget ejendommeligt møbel, som benyt
tedes til opbevaring af krudt, riffelkugler,
patroner og forskellige haglnumre. En ta
petdør lukkede for et rum under trappen
til loftet. I dette rum stod fars fodtøj, lan
ge fedtlæderstøvler, træskostøvler med
mere, og desuden opbevaredes her en
værktøjskasse, som blev benyttet i det
daglige liv. Gulvet var hvidskuret, og for
vinduet (trefags) var uldne gardiner og
rullegardin. I vindueskarmen stod potte
planter (amaryllis).
Spisestuen: En buffet langs den ene
væg med to underskabe og to skuffer for
oven. På væggen hang forskelligt kob
bertøj, og på buffeten stod en kaffemaski
ne, en kaffekande og en tepotte. Midt på
det hvidskurede gulv stod et cirkelrundt
fyrretræsspisebord, som ved festlige lej-

Lindholm fotograferet 1913. Hovedbygningen
består af en lang lav fløj med et højere og
bredere midterparti. Huset blev bygget i 1730erne
og har siden været bolig for ejeren (af slægten
Scheel-Plessen), når denne har haft ophold her i
landet, medens den gamle hovedbygning på det
tilhørende Selsø gods stod tom.

ligheder kunne trækkes ud og forsynes
med supplerende bordplader. Desuden
fandtes et utal af spisebordsstole. På den
anden væg var vinduet, og ved den tredie
væg stod et dækketøjsskab, hvori opbe
varedes duge, servietter med mere. Ved
den fjerde væg stod en lang række stole,
og over bordet var anbragt en messing
hængelampe. Af billeder var der 2 (Ra
faels engle). I et hjørne stod et lille ma

hognibord, hvor de to yngste børn blev
placeret til middag.
Dagligstuen: Ved den ene væg stod en
sofa med rødt repsbetræk, og foran denne
stod et stort ovalt mahognibord og to læ
nestole med samme betræk. På den anden
væg var vinduerne (to fag) mod nord. For
vinduerne var om vinteren grønne uldne
gardiner med hvide undergardiner. Om
sommeren blev kun de hvide gardiner op-
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hængt. Rullegardinerne var uden billeder
af slotte, som det ellers ofte brugtes den
gang. Ved det ene vindue stod et sybord
og en stol, hvor moder havde sin plads.
Ved det andet vindue stod en stol til al
mindelig brug og en stoppekurv. Imellem
vinduerne stod et pillespejl med en hylde
under. Der var altid blomster af forskellig
slags i vindueskarmene. Vi husker navnlig
en nerium, som mor plejede med stor
omhu. Langs den tredie væg stod et taf

felformet mahognitræsklaver og foran
dette en klaverstol, som var af bly, be
trukket og indstillelig, og ved den fjerde
væg stod en nodehylde, og på den anden
side af døren den store brændeovn i to
etager samt en brændekurv, som blev
fyldt op flere gange daglig. På væggen
hang et stålstik forestillende to fiskere
med en lille dreng imellem sig i en båd på
havet i stormvejr. Over klaveret hang et
kobberstik »Luther på rigsdagen i

Statens skovriderstillinger var mere eftertragtede
end de fleste godsers, men den øverste skovrider
på en institution eller et stort gods kunne føre et
stort hus. Fotograf Hulda Bjørkgren har taget et
sommerbillede af Hegnetslund fyldt med
sommergæster. Gården var bolig for
overførsteren på Vallø ved Køge.

Worms«. Gulvet var hvidskuret og belagt
med et tæppe.
Havestuen: Ved den ene væg stod en
sekretær af mahognitræ, og på denne var
anbragt et forgyldt, fransk bronzeur med
glaskuppel over. I det ene hjørne stod en
rund kakkelovn og en brændekurv og ved
den anden væg en sofa med grønt repsbe
træk. Ovenover hang et billede forestil
lende »Aprés le combat«, et motiv fra den
fransk-tyske krig. Foran sofaen stod et
stort ovalt mahognibord og tre broderede
stole og på den tredie væg et bogskab på
den ene side af havedøren, og på den an
den side et mahognispillebord. På den
fjerde væg mellem vinduerne stod et pil
lespejl med skab under, hvor det fine kaf
festel blev opbevaret. På gulvet var et
tæppe.
Køkkenet: Stort, muret komfur med
vandgryde og plads til fire gryder af for
skellig størrelse. Nederst en ovn til steg
ning og bagning. En tallerkenrække, et
langt køkkenbord under vinduet med træ
vask og afløb af en trærende ud gennem
muren til rendestenen. Endvidere et stort
træbord med et par træstole, hvor pigerne
spiste. Dernæst et spisekammer med spi
sekammerbord, hvorunder en del skabe,
løvrigt var der langs væggen talrige hyl
der til opbevaring af mad, kolonialvarer
med mere.
Endelig var der en lille køkkengang med
en knagerække og plads til familiens og
pigernes træsko, en forstue med et par
knagerækker til overtøj og en lukket
trappeopgang til loftet.
Dagliglivet. Far var først oppe om mor
genen. Han vågnede af sig selv og vække
de derefter os andre. Kun mor sov lidt
længere. Man vaskede sig i de værelser,
hvor man sov, ved en servante, og hver
lørdag kom man i bad.
Far havde fuldskæg. Det blev studset
engang imellem. Mor var lidt tyndhåret

med skilning i midten. Hun gik med kap
pe (coiffure), og når coiffuren ikke var i
brug, stod den inde i et skab på et stativ,
så den ikke kom noget til. Kvinderne blev
ikke klippet dengang, og mor havde alle
dage den samme frisure. Man brugte også
tandbørster, men brusebad kendtes ikke.
Om sommeren gik man i strandbad hver
dag.
Drengene gik om sommeren med bom
uldsbukser og skjorter, mændene med
undertrøje og underbukser af linned, uld
ne benklæder, skjorte af linned og ulden
vest. Far havde desuden en toradet skøde
frakke med blanke knapper til at knappe
op i halsen (knapperne var tit lavet af
hjortetak). Det var nærmest en uniform.
Når far færdedes ude, havde han lange
fedtlæderstøvler på. Mændene gik om
vinteren med uldne benklæder og hjem
mestrikket uldtrøje, kvinderne med uld
trøje, en chemise af linned, benklæder af
linned og uld, en uldklokke, et skørt, som
blev bundet omkring livet, (elastik fandtes
ikke), et underliv og som regel hjemme
strikkede uldne strømper, både sommer
og vinter. Kjolen var om vinteren ulden,
om sommeren lettere. Denne påklædning
blev også brugt til pigebørnene.
Børnene gik til daglig med træsko; in
dendørs havde de hjemmesko, som mor
selv lavede. De voksne gik med lædersko.
Som et eksempel på den tids sparsomme
lighed kan nævnes, at da en af døtrene
skulle konfirmeres, måtte hun trække i
sin bedstemoders sko, som klemte hende,
så hun hele livet havde mén af det.
Mor havde en pels om vinteren, lavet af
hamsterskind, om sommeren et slag af let
uldent sort stof. Far gik om vinteren med
en skindtrøje. Når han kørte ud, var han i
en ræveskindspels, som var syet hos »le
Dous« i København, hvor også mors pels
var syet. Børnene havde frakker, uldne
trøjer, vanter m.m. Alt tøjet var hjem-

mesyet, og egentlig arbejdstøj fandtes ik
ke. Om natten havde man kun en nattrøje
af uldent stof på. Strømper skiftedes hver
lørdag.
Storvask vaskedes i vaskehuset, en si
debygning til beboelseshuset, hver fjerde
uge. Der kom vaskekone, og den ene af
pigerne hjalp til. Mor reparerede selv tø
jet, sommetider med lidt hjælp, og tøjet
blev syet om til de mindre børn. Stuepi
gen pudsede fodtøjet, og en skomager re
parerede det.
Alle måltiderne indtoges i spisestuen.
Morgenmad klokken 8 V 2 , middagsmad
klokken 12, eftermiddagskaffe klokken
15, aftensmad klokken 18-18 V 2 . Hele fa
milien deltog i måltiderne. Bordet var
dækket med hvid dug, skeer, gafler, knive
og servietter. Man havde faste pladser ved
bordet, og maden blev sat på bordet af
stuepigen. Mor rettede an, skar kødet for,
øste suppe op og stod for madens uddeling.
Morgenmad bestod af kaffe, rugbrød,
hjemmebagt sigtebrød, smør, puddersuk
ker, ingen ost eller marmelade, men hon
ning.
Middagsmaden bestod altid af to retter
(formad og kødret, eller kødret og efter
mad). Formaden var kærnemælkssuppe,
byggrød, risengrød, fløjlsgrød, øllebrød,
tykmælk, oplagt mælk, alt efter årstider
ne. Kødretten var stegt flæsk, medister
pølse, begge dele hjemmeslagtet og sal
tet, blodpølse med flæsketerninger og ro
siner og i jagttiden dyrelever, dyresteg,
harer, agerhøns, ryper. Desuden spege
skinke med grøntsager til. Kun ved festli
ge lejligheder og om søndagen fik vi steg.
Engang imellem fik vi gule ærter, grønkål
og anden søbemad og en gang om ugen
fisk. Efterretten bestod naturligvis om
sommeren af frugtgrød, og efter søbemad
af æbleskiver eller pandekager. Man drak
vand til maden, dog ved festlige lejlighe-
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der rødvin, men det var sjældent. Man
havde ikke fast kostplan, og særlig øko
nomiske eller sunde retter var der ikke
lagt an på, da den daglige mad var økono
misk og vel også sund i sig selv.
Vi holdt selv grise og slagtede gris to
gange årlig. Desuden havde vi høns og
deraf æg til den daglige madlavning samt
5-6 køer , og vi lavede selv smør, men ikke
ost.

I et brev fra 1878 skriver far til sin æld
ste datter: »Karl (den ældste søn) er mere
kohyrde end noget andet, thi han ophol
der sig mest hos Ole i skoven«.
Grøntsager havde vi i haven. Desuden
havde far bier i stor mængde, op imod 20
stader og solgte honning til en købmand i
Roskilde. Det optog meget af fars tid at få
honning slynget og bierne passet.

Hverringe ved Kerteminde ligger omgivet af knap
500 tønder land skov. Dens skovridergård har,
før der blev indsat store vinduer, haft to rækker
løsholter i bindingsværket, som det var tilfældet
på proprietærgårde og små herregårde (se bind 3
side 184).

Frederiksgave skovriderbolig fotograferet 1917
står der på dette fotografi i Det Kgl. Biblioteks
billedsamling. Man skal være varsom med
oplysninger om skovens boliger, idet mange
stillinger i forstvæsenet blev nedlagt hen mod
århundredskiftet. Dette gælder også
Frederiksgave, hvor den tidligere skovriderbolig
ved herregården var fæstet ud til den ældre
herre, dyrlæge Carl Plum. Han står sammen med
sin ældste datter, der var gift med forpagter
Hvenegaard på den nordfynske herregård
9 Herregårde 4

Zastrow. En anden datter var gift med en broder
til den ældste søsters mand, og han var forpagter
på Frederiksgave. løvrigt var dyrlægen selv gift
med datteren af Frederiksgaves tidligere forpagter
Langkilde. Men det kneb nu at få familiens
tilladelse til det ægteskab, fortæller skovfogedens
datter, Christine Engholmer, for forpagteren
boede i Frederiksgaves hovedbygning og havde
titel af jægermester, og forpagterfamilien førte
stort hus. Der hænger en hestesko over døren.
Det gjorde der forøvrigt også i skovfogedboligen.

Udover det vi selv slagtede, købte vi kød
hos slagteren, som kom kørende en gang
om ugen. Fiskemanden kom også en gang
om ugen, og mølleren kom med rugbrød.
Kolonialvarer hentede vi hos købmanden
en gang om måneden.
Det var store dage, når vi skulle slagte.
Vi lavede leverpølse, sylte, finker, fed
tegrever og syltede grisetæer. Halerne og
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benene blev brugt til søbemad, og det re
elle kød blev saltet ned. Skinkerne blev
sendt til røgning. Høns slagtede vi af og til
og nød dem som en kærkommen afveks
ling fra alt det saltede. Vi bagte ikke rug
brød, men franskbrød, julekage og små
kager. Syltningen foregik naturligvis om
sommeren; vi syltede hindbær, som vi
plukkede i skoven, ribs, stikkelsbær, sol
bær, blommer, æbler, pærer, alt fra ha
ven, hvor vi også havde løg til syltning af
agurker og asier. Madlavning i større stil
skete kun ved højtiderne.
Folkeholdet. Vi havde en karl, en vog
terdreng og to piger. Karlen havde sit
værelse i hestestalden, og da der ingen
kakkelovn var i værelset og stampet ler
gulv uden tæpper, var der naturligvis me
get koldt om vinteren, hvad han delvis rå
dede bod på ved at lade døren stå åben ud
til hestestalden. Pigernes værelse lå i ud
bygningen bag ved borgerstuen over kæl
deren. Det var udstyret med en dobbelt
seng med halm, lagner, puder og en tyk
olmerdugsdyne, og begge pigerne sov i
denne seng. I værelset stod foruden sen
gen pigernes kister og intet andet. I bor
gerstuen stod en strygeovn med stryge
jern og et langt egetræsbord med en bænk
på hver langside af bordet, ellers var der
intet møblement udover en spytbakke.
Skovridergården lå ved landevejen,
hvorfra mange mærkelige mennesker
kom og tiggede og solgte forskellige ting.
Der kom også mange rejsende hånd
værkssvende og bad om en skilling eller
lidt mad.
Vi kørte med hestevogn og havde en
lille let fjedervogn med to sæder, en stor
charabanc og en lukket vogn. Alle tre
vogne blev forspændt med to heste. Se
nere kom de store cykler, velocipeder, po
pulært kaldet »væltepeter«, derefter de
lave cykler med to lige store hjul, som til
at begynde med havde massive ringe, som

dog snart afløstes af luftringe. En dag kom
en dame cyklende forbi os på landevejen,
og mor vred sine hænder i forargelse og
påstod, at ingen af hendes døtre nogen
sinde skulle få lov til at være så ukvindeli
ge, at de skulle køre på cykel.
Vi havde temmelig langt til den nær
meste jernbanestation, Lejre. Som børn
kom vi meget lidt ud at rejse. Den længste
tur for os børn var, når vi fik lov at køre
med til Roskilde for at købe ind. Første
gang en af døtrene var i København, var
hun 13 år. Togvognen, man kørte i, var
med skillerum i halv højde, så man kunne
se dem, der sad på de andre sæder, bæn
kene var af træ.
I nærheden af vort hjem lå Lindenborg
Kro kendt fra Otto Baches maleri: »Et
kobbel heste udenfor en kro«. Som man
kan se på dette billede, var det en gammel
stråtækt kro, opført af bindingsværk. For
an hovedindgangen var et kun få cm bredt
»bislag« båret af to korintiske søjler. Gul
vet i indgangen var af almindelige mur
sten. Fra indgangen førte en dør ind til
skænkestuen, hvor der ligeledes var mur
stensgulv, og til venstre var en dør ind til
de pænere to krostuer, i forlængelse af
disse lå den store sal. Bagved alt dette var
der nogle små stuer med senge til gæster,
og bagved køkkenet, hvortil der var ad
gang fra skænkestuen, lå et tarveligt ud
styret rum, hvor der stod en bred dob
beltseng med et knippe halm i bunden og
nogle tæpper samt et par hovedpuder, og
til dette rum blev de rejsende hånd
værkssvende henvist for at overnatte for
en meget beskeden ydelse. Da kromanden
også var bestyrer af brevsamlingsstedet,
var der ved siden af køkkenet i kroen ind
rettet et lille, meget beskedent værelse,
hvorfra posten blev delt ud til postbudene,
men ofte måtte vi børn hente posten på
kroen, en tur, der var vores skræk, da der
som regel lå mere eller mindre berusede

vagabonder i landevejsgrøften, så vi løb så
hurtigt, benene kunne bære os.
Undertiden skulle far også have breve af
sted med diligencen til Roskilde, og vi
børn blev da sendt af sted med dem for at
møde den, når den kom fra Hornsherred,
men da den på denne strækning ikke
måtte standse, måtte vi løbe ved siden af
den for at putte brevet i den postkasse, der
var anbragt på den ene side.
Diligencen fra Roskilde til Skibby havde
bedested ved kroen. I dennes dansesal blev
afholdt danseskole med efterfølgende af
dansningsbal, hvor egnens lokale spillemænd spillede til. Salen blev jævnligt be
nyttet af egnens dilettantskuespillere,
blandt andet blev der opført: »Til Sæters«
og »Fastelavnsløjer«, hvor vores forældre
medvirkede, mor dog kun som sufflør,
mens vores lærerinde var en meget ivrig
»skuespillerinde«. Der kom også omrej
sende gøglere og viste deres forestillinger.
På den anden side af vejen var den store
rejselade.
Af ulykkelige hændelser kan vi huske,
da en af vores venner, lærer Olsen fra
Lyndby, kæntrede på fjorden. Det præge
de sindene meget, og vi spejdede i flere
dage ud over fjorden, hvor man trak vod
for at finde den forulykkede.
Af aviser holdt vi »De Ferslewske Bla
de«, hvoraf »Dagbladet« var det mest læ
ste, og foruden aviser vittighedsbladet
»Punch«, som på det tidspunkt i høj grad
lod sit vid gå ud over politikerne inden for
venstrepartiet.
Arbejdsdagen.
Familiens mandlige
medlemmer klædte sig straks om morgen
en i det tøj, de skulle have på resten af
dagen. Egentlig arbejdsdag kan ikke be
skrives, da far enten var i skovene eller
arbejdede på kontoret, med mellemrum
var der også skovauktioner.
Familiens kvindelige medlemmer havde
ikke udearbejde. Man startede om mor-

Skovriderboligen Kærshus ligger ved herregården
Møgelkær i Bjerge skov. Her havde hundene
deres afdeling i stalden og en indhegning ved
gavlen. I protokollen beskrives gården: Alle
Bygningerne er opførte i Aar 1868/69 af
Grundmuur. Hovedbygningen er tækket med
Skiffer, en lille Kjælder er anbragt under
Spisekammer, Flisegulv i Bryggers, Pigekammer,

Melkestue og Entre til Bryggers; Bræddegulv i
alle øvrige Localer, paa Loftet er indrettet 4
Værelser og det Hele er gibset. 1 Kontor,
Havestue, Daglig Stue, Spisestue og Sovekammer
ere Væggene malede i Oliefarve. 1
Staldbygningen er Steengulv og Bræddeloft og
saavelsom denne Bygning som Ladebygningen er
tækket med Tagspaan.

genen med at rede sengene, og så blev
gulvene fejet og vasket. Det var pigerne,
som gjorde rent. Om fredagen blev der
gjort mere grundigt rent, og vinduerne
blev pudsede.
Børnene skulle være i skole klokken 9,
men vi havde lærerinde i hjemmet, og
børnene skulle ikke udføre noget arbejde
før skolegangen, der sluttede klokken 15.
Efter skole læste de lektier og øvede sig på
klaveret, inden de måtte lege. Ved halv-ni
tiden kom de i seng.
Aftenen. Far, mor, lærerinden og den
ældste søster spillede whist til klokken 22,
men ofte kom der gæster. Far trak urene
op og så efter døre og vinduer, inden han
gik i seng, og var han ikke hjemme, gjorde
mor det.
Far var fra 1887 medlem af Højres be
styrelse i sin valgkreds og var ved sin død
medlem af Gevninge sogneråd, og dette
gav ham selvfølgelig en del arbejde, blandt
andet med deltagelse i møder. Undertiden
var valgbestyrelsen til middag hos grev
Scheel på Ryegaard, og far bemærker i et
brev, at valgbestyrelsen, som ellers aldrig
mødte in pleno, naturligvis da mødte
fuldtalligt.
Herskabet på Ryegaard var meget ari
stokratiske. Som eksempel kan nævnes, at
far engang var bedt til middag der sam
men med nogle af de andre funktionærer
ved Lindholm gods, men kom yderst op
bragt hjem, fordi han måtte spise sammen
med tjenerskabet, medens godsforvalteren
fik anvist plads ved grevens bord.
Søndagen. Vi fik søndagstøjet på, rent
fra yderst til inderst. Derpå spiste vi mor
genmad med forskellige gode ting, som vi
ikke fik om hverdagen og kørte så i kirke,
hvis der var gudstjeneste klokken 10.
Karlen holdt for døren klokken 91h. Når
vi kom hjem, fik vi middagsmad, og efter
middagen kom hvilestunden for de voks
nes vedkommende, medens børnene lege-
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de. Var der eftermiddagsgudstjeneste
klokken 14, besøgte vi præstens efter
gudstjenesten og fik eftermiddagskaffe
der. Aftensmaden spiste vi hjemme. Om
sommeren spiste vi tit ude i lindelysthu
set. Far nød at være hjemme om sønda
gen, da han var meget ude de andre dage.
Fester og højtider. Fødselsdage: Når vi
havde fødselsdag, fik vi chokolade og hav
de børnefremmede. Vi fik gaver, mest
nyttige ting. Af far fik vi altid 50 øre.
Konfirmation: Der var lige fra mor
genstunden fest, og flaget var hejst. Den
lukkede vogn kørte konfirmanden og så
mange, der kunne være i vognen, til kir
ke. Konfirmanden var altid i sort. Der var
lavet om på spisevanerne den dag, idet
man fik frokost, når man kom hjem fra
kirke, og der var middagsselskab om afte
nen. Til den dag var der kogekone. Maden
var særlig fin, og man fik vin til. Far og
præsten holdt taler, og bordet var pyntet
med blomster. Vi havde som regel liggen
de gæster.
Nytår: Nytårsaften fik vi middagsmad
om aftenen. Den bestod af suppe, flæske
steg og æbleskiver. Så slog vi potter på
dørene og lavede andre nytårsløjer. Jule
træet blev tændt for sidste gang, og den
aften fik vi alle lov til at være oppe til
klokken 24. De voksne spillede halvtolv
med børnene om juleknas og pebernød
der. Nytårsmorgen stod vi tidlig op og gik
i kirke.
Helligtrekonger: Bordet var pyntet med
tre lys og gran. Vi fik altid grønlangkål og
flæskesteg og bagefter æbleskiver. Afte
nen tilbragtes i ro.
Fastelavn: Fastelavnssøndag om for
middagen kom der en skare af landsbyens
drenge, klædt ud og med masker. De ras
lede ind, men da far ikke kunne lide denne
skik, fik de ikke ret meget hos os. Om
mandagen kom omegnens karle, som også
var klædt ud og med masker. De samlede

også penge ind, som skulle bruges til bal
om aftenen. Vi selv var aldrig klædt ud,
men vi fik fastelavnsris og risede familien
op. Mor havde bagt boller, så vi fik alle
dem, vi kunne spise og kaffe til. Mid
dagsmaden bestod af boller i mælk og ef
terret.
Påske: Skærtorsdag og langfredag var
vi til gudstjeneste, og dagene forløb meget
stille. Påskemorgen var vi tidlig oppe og
farvede æg med løgskaller, så de blev gu
le. De blev spist til morgenmaden. Børne
ne legede ude det meste af dagen, men
maden var finere end sædvanlig. Vi fik
altid prinsessebudding påskedag. Den blev
kogt i en gammel kobberform. De voksne
fik vin til maden.
Kristi Himmelfart: Var som en almin
delig søndag.
Store Bededag: Vi fik varme hveder
store bededagsaften og var ude at høre på
de forskellige kirkeklokker.
Valborgaften: Holdtes ikke, det er
nærmest en jysk skik. Første maj: Gik
som en almindelig hverdag.
Pinse: Pinsen gik nærmest som påsken.
Vi havde som regel liggende gæster både i
påsken og pinsen.
Grundlovsdag: Vi gik til fest i Herthadalen, hvor der blev holdt politiske taler,
hvorefter der blev sunget, og til slut dan
set. Vi blev nu ikke så længe, da far var
højremand.
Sankt Hans Aften: Vi var naturligvis
ude at se på bål, men ellers var der ingen
festligheder. Vi brændte ikke selv bål.
Hver sommer foretoges en skovtur til et
af egnens skønne steder, en begivenhed vi
altid glædede os uhyre til.
Mikkelsdag: Selv holdt vi ikke noget
høstgilde, men derimod var vi på herre
gården til fest. Der var dækket ved lange
borde, og man fik flæskesteg og æbleski
ver. Alle arbejdsfolkene deltog i festen.
Efter spisningen blev bordene ryddet, og

man dansede en time eller to, hvorefter
der blev serveret punch, hvad der yderli
gere satte stemningen i vejret. Først skå
ledes der for forpagteren, så for forvalte
ren, og derefter holdt en af husmændene
en lille tale, hvorefter man festede til den
lyse morgen. Vi selv spiste hos forpagte
ren, og efter middagen gik vi hen og så
folkene dansede. Ved ti-tiden gik vi hjem.
Advent: Fejredes ikke.
Julen: Forberedelserne til julen var
store. Først slagtede vi den store, fede
gris. Det tog to dage at få slagtningen til
side, men så havde vi også fersk kød til
hele julen. Derefter kom bagedagene, som
børnene var meget interesserede i. Vi
bagte klejner, jødekager og pebernødder
til at spille om, foruden en masse andre
kager. Far og mor kørte til Roskilde og
gjorde juleindkøb. Børnene var ikke med
på denne tur, for da blev alle julegaverne
købt. Juleaftensdag gik far ud og skød en
hare, og ofte fik vi en hel kasse ryper i
julegave af en vildthandler på Amager
torv. Juletræet hentede de største børn i
skoven. De huggede det selv; det blev sat
op i havestuen, gulvtæppet blev taget af,
stolene rykket til side, og træet sat midt
på gulvet. Mor og far pyntede det, og
børnene måtte ikke se det. Juleaftensdag
sov man til middag. Juleaften gik vi ikke i
kirke. Julemiddagen var klokken 18. Den
bestod af risengrød med saftevand (man
delgave fik vi ikke), derefter flæskesteg
med rødkål med mere og tilsidst æbleka
ge. Gaverne lå under juletræet. Det var
som regel legetøj, julebøger, forskellige
spil og nyttegenstande. Alt var i al beske
denhed. Man sang julesalmer, og far læste
juleevangeliet. Dernæst fik vi kaffe med
kager, og ved 12-tiden gik vi i seng. Jule
morgen gik man i kirke, men ellers gik
dagen stille og roligt. Børnene legede med
deres julegaver. Anden juledag var vi til
selskab hos forskellige bekendte eller hav-

Bryggers: 1 Grubekjedel 17 Tommer i Diameter
af jern. 1 Grubekjedel 21 Tommer i Diameter af
Kobber. Ca 3 Alen fast Bord med 1 Hylde under.
Kjøkken: 1 Komfur 2 Alen 4 Tommer langt, 1
Alen 5 Tommer bredt med 6 Kogehuller, 1
Vandkjedel og 1 Stegeovn. 1 Kjøkkenbord 3 Alen
16 Tommer langt, med 1 Hylde under, samt med
Forklædning og 3 Skabsdøre. 1 dobbelt Vadsk,
med Zinkbeklædning indvendig. 1 Bord 2 Alen 18
Tommer langt med 1 Hylde under. 1
Tallerkenrække 2 Alen 18 Tommer lang med 3
Hylder.
Fadebur: 1 Bord 4 Alen 6 Tommer langt, samt 5
faste Hylder af 2 Alen 23 Tommers Længde.
Spisekammer: 1 Bord 2 Alen 18 Tommer langt
med Skabe under samt 2 Hylder 3 Alen 11
Tommer lange, 12 Tommer dybe og 1
Tremmehylde.
Saltekjælder: 1 Bord 3 Alen 17 Tommer langt
med 1 Hylde under.
Ostekammer: 1 Bord 2 Alen 18 Tommer langt
med 1 Hylde under 8 Hylder 2 Alen 10 Tommer
lange og 13 Tommer dybe.
Frugtkjælder: 8 Hylder 5 Alen 6 Tommer lange,
23 Tommer dybe.
Rullestue: 1 Bord 4 Alen 5 Tommer langt, 1 Alen
3 Tommer bredt med 1 Skuffe under. 1
Strygeovn til 6 Jern.
Pigekammer: 1 lille firkantet Ovn paa Træfod.
Stueetagen
I Soveværelse: 1 rund Kakkelovn paa Træfod.
I Børneværelse: 1 rund Kakkelovn med Kogehul.
I Dagligstue: 1 firkantet hvid Fajanceovn.
I Kontor: 1 rund Reguleringsovn.
1 Spisestue: 1 rund Reguleringsovn med Kogehul.
2 faste Hjørneskabe med Hylder.
I Gjæstekammer: 1 lille Rundovn.
I Havestue: 1 rund Reguleringsovn.
/ protokollen med synsforretninger for Boller,
Møgelkær og Stensballegård godser kaldes Bobæk
i Skovby sogn på Vejle fjords nordkyst både
plantørbolig og skovriderbolig. 1 beskrivelsen til
planen oplyses:

Dertil er der en synsforretning, der opregner det
faste inventar i skovridergården:

Loftsetagen

Inventariumliste for Bobæk Skovriderbolig

I Børnekammer: 1 lille Rundovn paa jernfod.

Ladebygningen er opført 1847 af Grundmuur, de
øvrige Bygninger af Bindingsværk, det Hele
tækket med Straa. I Alle Beboelsesværelser er
Bræddegulv, Steengulv i Oeconomi og Stalde og
Bræddeloft over det hele Stuehuus, Høiden heri
er 3 ll2 Alen.

Kjælderetagen

Stuehuset
I Melkestue: 4 faste Hylder ca 3 Alen lange, 13
Tommer dybe.
I Folkestue: 5^4 løbende Alen Bænk, 1
Fyrretræes Bord 3 Alen langt 1 Alen 2 Tommer
bredt, 1 lille Rundovn med Kogehul.

I Skolestue: 1 oval Kakkelovn i 3 Etager.
I Gjæsteværelse: 1 lille Ovn med Kogehul.
I Gjæsteværelse: 1 lille Rundovn paa jernfod.
4 Stk. Havebænke 3 Alen 10 Tommer lange og
med Rygbrædt.
Ovenstaaende Liste er optagen paa Bobæk den
15. September 1886.
H. H. Estrup
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de selskab selv, og tredie juledag begyndte
arbejdet.
Hen på foråret og hen på efteråret kom
nogle svenske piger (gerne to og to) i deres
folkedragter, hver bærende på en masse
spånkurve af højst forskellig størrelse,
som de selv havde lavet. Børnene fik hver
en af de mindste kurve, som vi pakkede
vores mellemmad i og tog med i skoven.
Dels gik vi til »stærens grav« (vi havde
ved en af de gamle oldtidshøje fundet en
død stær, som vi begravede i kanten af
højen og forsynede graven med et kors og
bukkar-kranse), dels til »Lejesrende« som
ligger i bunden af en dal ved Vinderød
skov, hvor vi sad ved et lille vandfald og
spiste vores medbragte mad. Vi gik også
ned til vogterdrengen med mad. Desuden
havde vi også ved efterårstide travlt med
at fange laks.
En begivenhed, vi særlig husker, er
Christiansborg slots brand. Vi kunne fra
markerne se den vældige brand, men fik
først næste dag at vide, hvad det var, som
var brændt.
Som det fremgår af ovenstående, var
hjemmet i Lindholm skovridergård et i
alle måder godt og trygt hjem, præget af
solid borgerlig hygge og gammeldags kir
kelighed.
Men desværre døde skovrider Kann
pludselig i 1891, og derefter flyttede hans
enke med sine børn til København, hvor
hun lejede en fjerde sals lejlighed i Istedgade. Men med beundringsværdig energi
holdt hun trods meget små midler hjem
met oppe og skaffede sine børn en god
uddannelse, men Lindholm skovridergård
vedblev at stå for dem alle i lysende glans.
Desværre nåede ingen af hendes børne
børn at opleve den, men kunne til gen
gæld ikke blive træt af at høre deres bed
stemoder fortælle om den.
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(NEU 29 424, modtaget 1972).

/ s/wfningen af 1800årene diskuteredes det, om
man skulle bygge skovridergårde med folkestue,
køkken og pigeværelser i en høj kælder ligesom
herregårdens hovedbygning. Adolph Oppermann
(senere professor i skovbrug) skrev i Tidsskrift for
Skovvæsen 1895 en artikel om skovfolks boliger
og advarede mod denne byggemåde, da den
krævede en ekstra tjenestepige. Det ser ikke ud

til, at der hørte ret meget jord til Stensballegårds
skovriderbolig. Udviklingen gik i retning af at
give skovridere pengeløn i stedet for jord at
dyrke, og så var det ikke nødvendigt med så
mange tjenestefolk, og der var ikke brug for
kælderkøkken. Skovridergårdens stuehus var
bygget 1860.

Godsejerætlingen
i skovridergården
Da skovbrug oprettedes som studium ved
Landbohøjskolen, blev dette ofte søgt af
godsejeres sønner. Faget egnede sig ud
mærket som forberedelse til at være leder
af et gods, hvor landbruget var forpagtet
ud. Hvis en godsejersøn ikke fik sit eget
gods, havde tilværelsen som skovrider en
række kvaliteter, som lå tæt op ad gods
ejerens.
De følgende barndomserindringer er
skrevet af Lily von Benzon, der er født
1897 i skovridergården Majaslund ved
Løvenborg på Sjælland:
Min far var født i Slesvig By i 1860. Da
tyskerne brød ind i vort land i 1864, måtte
min farmor flygte med sine fire børn (tre
drenge og en pige) til min oldefar Benzon,
som ejede ejendommen Christiansdal (nu
Dalum Kloster)1, og der voksede børnene
op. Den ældste Niels blev først sømand og
sejlede til Østen, så blev han landmand,
forpagter på Stengelstrup. Den næstæld
ste søn blev husarofficer. Datteren blev
gift med oberst Bajeren-Trepka, og min
far, som var den yngste, gik i skole i
Odense Latinskole, hvortil han hver dag
kørte på åben vogn med en hest i al slags
vejr og aldrig er kommet for sent. Min far
var friluftsmenneske ligesom jeg. Da han
var tolv år, fik han sin første bøsse og
egen jagthund, så det var naturligt, at han
blev en meget fin skytte og ivrig jæger,
dog med stor kærlighed til dyrene og na
turen. Trods kærligheden til det frie liv i
naturen tog min far sine examiner til
første karakter og forstexamen med ud
mærkelse. Efter et par år i Grækenland2 i
tjeneste hos kong Georg den første (dansk
prins) kom far så til Løvenborg som skov
rider, og vi boede der, til vi i 1919 flyttede
til Roskilde i en tidligere proprietærgård

Bækken med skøn udsigt til både domkir
ken og fjorden.
Min mor var født på Toftholm ved
Mørkøv og voksede op der. Faktisk var
min morfar og far fætre, så de kom sam
men (med heste, i vogn eller ridende),
straks far flyttede til Løvenborg.
Som allerede skrevet er jeg født og
vokset op i skovridergården på Løvenborg
med marker, moser, mergelgrave og skov
i nærheden. Jeg er født i 1897 og havde
lærerinde hjemme. Senere tog jeg til Hol
bæk til sprog- og musikundervisning.
Helt fra jeg var fem år, har jeg ofte besøgt
min moster og anden familie i Finland. Da
min fire år ældre broder blev skovrider i
Estland på godset »Raustfær« ikke så langt
fra Werenberg og Port Kunde cementfa
brik, besøgte jeg hver sommer min broder
i de 11 år, han var der - så kom russerne
og »udslettede« det frie Estland. Det var
billigt at rejse i årene 1919 til 1931. En re
turbillet med fint skib på første klasse med
fuld forplejning kostede herfra og til Hel
singfors 90 kr, og den lille rejse med godt
skib fra Helsingfors til Reval kostede ikke
ret meget. Jeg husker ikke hvor meget, da
jeg ofte var den ældre kaptajns gæst. Vi
dere har jeg besøgt min norske veninde og
været inviteret en dejlig tur til Frankrig af
min ene moster. Ellers har jeg været hos
mine forældre og hjulpet i hjemmet.
I min barndom havde vi to piger og en
kusk til at passe hestene. Der hørte store
skove til Løvenborg ret langt borte og til
dem kørte min far med to heste på åben
vogn i al slags vejr. Min broder gik i Ros
kilde Latinskole og boede hos en lærer
Østrup. Min broder blev student i Ros
kilde. I 1939 flyttede jeg med mine for
ældre her til København i denne ret store
lidt gammeldags lejlighed, som dengang
var billig. Da krigen kom, meldte jeg mig
straks til at blive lotte og kom på grund
skole og blev hospitalshjælper under hele

krigstiden og har altid været meget glad
for det, og for alt hvad jeg lærte om at
hjælpe syge, hvad der kom til nytte, da
min mor blev syg og svag. Så kunne jeg
hjælpe hende på rette måde, hvad jeg var
så glad for. Efter krigen blev jeg hjemme
værnslotte ved forplejningen sammen
med de kammerater, som også var med,
da lotterne begyndte.
Under krigen blev vi kaldt for Danske
Kvinders Beredskab, i 1945 blev det til
Danmarks Lottekorps; men hele tiden
havde vi de finske lotter som model. Som
lotte har jeg lært mange gode og nyttige
ting blandt andet at redde svage menne
sker ud af et brændende hus ned ad en
stige (brandstigen havde min far lært mig
at rejse mange år før!), at slukke en
mindre ildebrand, og så det meget nyttige
at dersom man er i et røgfyldt rum eller
skal redde nogen ud af et røgfyldt rum, da
skal man ned på gulvet. Der er slet ingen
røg.
Der spørges, hvordan vi børn blev pas
set, ja, som små af vores mor, og var mine
forældre borte, var det pigerne, som så
efter os. Vores tro kusk, som vi havde
hele vores barndom, så også efter os. Han
lærte mig - »Snut« som han kaldte mig at gå på den toppede brolægning på sider
ne på gårdspladsen. Derfor er jeg måske så
glad for at gå langt nu. Vi børn havde jo
en dejlig fri tilværelse med en stor have og
en stor plads foran husets ene gavl og en
stor plads i haven til at spille kroket på.
Desuden var der marker lige omkring
skovriderboligen og bare ti minutter ned
til tre forskellige skove lige op ad hinan
den. Da min broder var barn, fik han en
hvid islandsk hest i julegave og en lille
arbejdsvogn, og det var vores kæreste le
getøj. »John«, som hesten hed, var god og
skikkelig, så vi kunne både ride på den og
køre med den. Min familie har altid været
ivrige og elegante ryttere. Morfar var
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over 80 år, da han stadig red sin daglige
tur på sin hvide »Vera«.
Der spørges, om vi børn havde faste
pligter i hjemmet. Det havde vi ikke, da vi
havde god hjælp, men jeg hjalp gerne i
huset, hvis der var noget at hjælpe med,
særlig madlavningen morede mig. Jeg var
helt lille, da jeg fik lov at røre i gryderne,
det jeg lige kunne nå op til. Min farfar,
som besøgte os i skovridergården, for
ærede mig et lille komfur med en sprit
lampe til at koge ved, og min mor for

ærede mig små gryder og pander samt et
lille spisestel. Det var min kæreste leg at
lege med de ting inde. Ude var det bedste
at komme ud i naturen og så lege forskel
lige lege med min broder og en skovarbej
dersøn og -datter lige i nærheden af skov
ridergården. Som stor skolepige begyndte
jeg at passe høns og kyllinger samt ællin
ger. Det var noget, jeg selv fandt på, da jeg
syntes, vores høns blev forsømt. Jeg fik
dem kælne og til at lægge mange store
gode æg. Så spørges der om, hvor mange

Fem skovridere fra nordvestsjællandske
grevskaber og baronier fotograferede ved et møde
i 1902. Det er fra venstre Olaf Sparre Ulrich fra
Tølløse, Flemming Lerche fra Lerchenborg,
Edvard Ristrup fra Torbenfeldt, Carl Vilhelm von
Benzon fra Løvenborg og Carl Thomsen fra
Dragsholm. De tre af dem var forstkandidater fra
Landbohøjskolen.

timer jeg gik i skole, ja, vi begyndte gerne
klokken 9.30 lærerinden og jeg. Da jeg var
alene, kunne jeg jo få en grundig under
visning. Jeg var heldigvis glad for at lære
noget, særlig naturhistorie og fysik samt
sprog og tegning holdt jeg af. På den tid
var historie et ret kedeligt fag fyldt med
årstal og krige. Geografi var også ret ke
deligt, bestod mest af grænser, floder og
byer, som skulle læres udenad. Jeg tror,
det gøres morsommere ligesom mere le
vende i vore dage. Min skoletid hørte op
klokken 14. Da havde der været frikvarter
og frokost også i den tid. Lektierne lærte
jeg gerne om aftenen, om sommeren ude
medens hønsene fik lov til under mit op
syn at løbe en tur i haven fra hønsegår
den. De måtte jo ikke skrabe i kartoffel
rækkerne eller spise jordbærrene, men det
lærte de, ellers var jeg efter dem, alt ime
dens jeg hørte mig selv i lektierne. Mine
forældre var meget forstående med, at vi
børn legede. Det hændte også, at de selv
var med, for eksempel når vi spillede
langbold eller spillede kroket. Om vin
teren i ferierne når min broder var hjem
me, spillede vi ofte kort om aftenen, og da
var vores forældre som regel med. Vi
spillede kransehanrej eller halvtolv.
Sorteper spillede vi også. Vi spillede også
domino. Det hændte også, vi spillede lop
pespil eller skravnæse. Der spørges om le-

Carl von Benzon havde fra 1884 til 1886 ved
udenrigsministeriets mellemkomst været i
Grækenland for at reorganisere landets
skovvæsen. Da han 1886 var blevet skovrider på
Løvenborg, udnævntes han af kongen til
jagtjunker, og han lod sig fotografere i
jagtjunkeruniformen, som han skulle have på, da
han takkede kongen for udnævnelsen. Den fine
uniform blev opbevaret i en blikkasse hos
skrædderen i København, og da han senere blev
udnævnt til jægermester, kunne den samme
uniform ændres til en jægermesteruniform.
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gesteder, det har jeg tildels fortalt om, ude
overalt hjemme og inde ofte på høloftet.
Ellers legede vi i spisestuen, hvor også en
del af legetøjet stod, således om vinteren
min store dukkeseng, som havde været
mors. Den var til en stor dukke, men jeg
syntes, det var meget morsommere at lade
min grå kat være der. Den lå da udstrakt
og dækket til med både lagen og tæpper og
nød det. Meget ivrig var jeg ikke til at lege
med dukker, da næsten helst med min
dukkestue, som havde fine møbler og
forskellige små dukker. Mine forskellige
katte holdt jeg meget af. De var meget
kælne og forstod, at de tilhørte mig. De
spiste gerne ved siden af mig til frokost og
middag af en lille skål, og de spiste alt,
hvad jeg spiste. Mest glade var de jo nok
for fisk og kød. Også mælkemad, som vi
ofte fik, holdt kattene af. Når jeg læste,
holdt min mis af at ligge i mit skød. De
sov også gerne i fodenden af min seng.
Der syntes min grå kat også, at dens kil
linger skulle være og begyndte at bringe
dem ind til mig, da den havde barslet en
nat oppe på kornloftet.
(NEU 29881, skrevet 1973).
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Skovridergården lå ca to kilometer fra
Regstrup station ved landevejen, som
førte op til Løvenborg. En lille allé kantet
af hække uden for haverne og hvidkalkede
sten førte op til skovridergården, som be
stod af stuehuset og en staldbygning. Stu
ehuset var bygget af røde mursten og
havde skifertag med to kviste på første sal
ud mod haven, som var mod syd. På den
østre gavl, hvor entreen var, sad der højt
oppe et flot kronhjortegevir og med store,
sorte bogstaver stod der »Majaslund«.
Den ret lange bygning var ligesom delt på
langs med fire stuer på rad ud mod haven
på sydsiden, tre ret store stuer og en
mindre, som var fars kontor. På døren ud
til entreen var der en porcelænsplade,

hvorpå der stod »Contoir«. Til husets an
den side var der tre soveværelser på rad.
Uden for mine forældres soveværelse var
køkkenet med komfur, hvori der blev fy
ret med brænde og tørv. På en bænk stod
to vandspande. Vandet blev hentet ude i
gården ved en post. Der var to poste, en
lille jernpost og en stor af træ med jern
stang til at poste med. I frostvejr måtte
man have vanter på eller noget tøj (for
klæde) på hænderne, når man postede
vand i spanden, ellers hang man fast i
jernstangen. Da vi en dag opdagede, at et
musvitpar syntes, den lille jernpost var en
udmærket redeplads, blev den til musvit
hjem og sat ud af funktion som vandpost.
I køkkenet var der to borde med skabe un
der, en tallerkenrække, en stor brænde
kasse, en huggeblok og en trævask med
afløb gennem et hul til en trærende og
videre ned i den åbne rendesten i gården.
Ved siden af køkkenet var der et lille spi
sekammer og nedgangen til en dyb kælder
med cementgulv. Her var mange hylder
til alle havens dejlige æbler. I kælderen
var også et bord til at lægge øltønden på,
når det gode hvidtøl blev tappet af på sto
re, tykke flasker og proppet med nye
korkpropper ved hjælp af en meget enkel
»proppemaskine«. Der kom en ølvogn
med heste for fra bryggeriet i Holbæk.
Man kunne også købe pilsnere til syv øre
stykket ved ølvognen. Da de steg til tolv
og femten øre, syntes vi, det var blevet
luksus. Der kom også kørende slagter med
oksekød til 35 øre pr halvkilo og fint dyrt
svinekød til 65 øre pr halvkilo. Fra Butterup mølles gode bageri kom der hver
uge kørende en vogn med flere slags godt
brød. Der kom også en fiskemand kørende
med et lille køretøj. Han havde forskellige
ferske fisk. Røgede sild købte vi sædvan
ligvis af en pæn kone, som gik rundt og
solgte dem fra en kurv. Dengang kostede
en røget sild fem øre. Det hændte, at der

kom en fremmed, oftest en mand, og til
bød os røgede sild, men da min mor ikke
ville købe af en ukendt, som muligvis ikke
havde helt gode varer, var jeg så flot, at
jeg købte en sild til min kat. Så fik man
den da handel, syntes jeg!
Uden for køkkenet var en lille gang med
stengulv, hvor jeg satte mine kære træ
sko, inden jeg gik indenfor i køkkenet og
stuerne. Ved siden af den lille gang var en
lille stue, hvor vores to piger og kusken
spiste. I den lille gang var en dør med
trappe indenfor op til det store loft, hvor
vi tørrede vasketøj om vinteren. Her oppe
var også tre gode værelser og to pulter
kamre. I det ene var husets eneste »be
kvemmelighed«, et gammeldags »das«,
bestående af en stor trækasse med siddehul med låg over og i trækassen en stor
metalbeholder, som skulle bæres ned og
tømmes på møddingen bag staldbygnin
gen. To trin førte op til »tronstolen« ! Den
slags »bekvemmelighed« var almindelig
dengang også på store fine herregårde. Vi
havde kakkelovne og petroleumslamper
overalt og vandkander med tilhørende fa
de på servanter til at vaske os i.
Over for stuehuset lå staldbygningen
med en gårdsplads imellem. Det var også
en rød murstensbygning, men med spån
tag. Midt i staldbygningen var hestestal
den med fire båse og en box, hvor min far
en tid havde en smuk, udstationeret remontehest. Ved siden af stalden havde
kusken sit værelse, og ved siden af det var
selekammeret og værkstedet, hvor for
skellige haveredskaber hang på den ene
væg og på den modsatte hang min fars
mange redskaber, som han brugte, når
han lavede smukke, udskårne møbler af
hele træstammer. Her var også en stor
høvlebænk. Ved siden af værkstedet var et
stort brændehus med masser af fint duf
tende brænde og en huggeblok til at hugge
fine optændingspinde på, et meget mor-

Det ny gifte skovriderpar på gårdspladsen i
Løvenborgs skovridergård Majaslund 1892. De
holder i fællesskab den ene hest, medens kusken
står med den anden. En vaskekone ser ud ad
vaskehusdøren, medens kokkepige og stuepige
står i stalddøren. Man skimter yderst til højre
vinduet i kuskens værelse.

somt arbejde! I staldbygningen var også
vaskehuset med store kar og baljer, samt
en stor gruekedel til at koge vasketøj i.
Vandet blev hentet ved posten ude i går
den, men det brugte vand blev hældt ud af
et hul ud i rendestenen i gården. Ved si
den af vaskehuset var rullestuen med en
stor tung rulle belagt med store sten.
Helst skulle man være to til at trække
den. Der var også en strygeovn med skrå
sider, hvor strygejernene stod og blev
varme fra ilden inde i ovnen. Ved siden af
vaskehuset var vognporten med de for
skellige vogne, en stor bræddefjedervogn,
en gig, en charabanc og to kaner, en lille

til een hest for og en stor til to heste. Over
staldbygningen i hele husets længde var
høloftet og fraskilt med et træskillerum
kornloftet. På høloftet var en hakkelses
maskine, bestående af en trærende, hvor
den fine havrehalm blev lagt, og en skarp
kniv, som blev trukket rundt ved hjælp af
et stort svinghjul med håndtag. Det var en
meget spændende genstand for os børn.
Hakkelsen blev hældt ned i en stor lukket
kasse i stalden. Her var også havre, og
hestene vidste, hvad de fik, når vi lukkede
op for havreafdelingen, og blev glade.
Uden for stalden var møddingen og et
stort tremmehus med tegltag til tørv.
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samt endnu et lille rødt murstenshus,
hvor der var rejsestald til gæster, som
kom kørende langsvejs fra. Sådanne dage
hyggede kuskene sig sammen. Det var
skik, at de fik en god middag, hos os sæd
vanligvis oksesteg og rombudding, der var
vores tro gamle kusks livretter. En flaske
rødvin hørte med til middagen. Der var
også et hønsehus i den lille bygning og
udenfor en meget stor hønsegård med
ribsbuske og store elmetræer. På nordsi
den af staldbygningen hang flueskabet,
hvori ugens kød hang i lærredsposer. Man
kendte jo ikke køleskabe dengang, og vi
havde ingen isskab eller iskasse, som
mange særlig herregårdene havde. Ved
staldbygningen var der to »bekvemmelig
heder« - nær ved møddingen.
Vi havde en stor og dejlig have, lige
som delt i tre afdelinger. Uden for stu
ehuset var der blomster, tre græsplæner,
store smukke træer og nederst mange
store æbletræer med fin frugt. I de to an
dre afdelinger var der bær, urter og man
ge kartofler samt lidt frugttræer.
De store skove, som min far passede, lå
ret langt borte, 10 til 12 km fra vores
hjem. Det er om vinteren, forstmanden
har mest travlt i skoven. De træer, som
skal fældes, skal vises ud. Bagefter skal
træet vurderes, om det er fint nok til
nyttetræ (gavntræ) eller til »props« eller
måske kun til brænde. Min far kørte til
skovene i den store bræddefjedervogn
med kusk og to heste for i al slags vejr.
Ofte blev det regn eller snevejr, storm el
ler hård frost. Far havde sin frokost med i
en »trætine«. Som oftest bestod frokosten
af et hårdkogt æg, et stykke med stegt
flæsk og måske et stykke med frikadelle
foruden ostemaden, hertil en pilsner og en
lille snaps fra en flad, lille lommelærke.
Der kunne godt behøves noget til at give
varme på de kolde køreture.
Når man gik ad landevejen til Løven

borg, kom man gennem »Kildeskoven« på
den ene side og på den anden side til »El
leranden«. Medens vi boede på »Majaslund«, blev der rejst en mindesten for
forfatteren Thor Lange, som boede i Rus
land. På den ret høje granitstens to sider
stod to vers.
Ud mod skovvejen stod:
Velsignet være stien her
samt du som går forbi
for fare, nød og hjertesorg
vor Frelser dig befri.
Og på den modsatte side stod:
Min skønne, solforgyldte Ellerand
med duft af jordbær, hanekam og mynte
Dig elsker langvejs fra en fremmed mand
som søger hjem, hvor han sit liv
begyndte.

Lidt længere henne var den store træbevoksede »Carlsbergbakke«. Ved foden af
den indhegnede bakke var der lange bæn
ke og borde, og her kunne man om sønda
gen få »vand på maskine«. Det var kogen
de vand på messingsamovarer, som blev
bragt fra gartnerboligen overfor. »Carls
berg« var et yndet udflugtssted, særlig for
beboerne i Holbæk, som kom ud med to
get og gik den ret lange vej til »Carlsberg«
fra Regstrup station. Gæsterne medbragte
selv kaffebønner og fik så »vand på ma
skine«, så de selv kunne lave deres kaffe.
Bageren i Nørre Jernløse sendte sin bager
vogn til »Carlsberg« med wienerbrød og
forskellige kager, blandt andet nogle æb
lekager, som min legekammerat og jeg
syntes var noget af det dejligste. Vi to pi
gebørn syntes, det var spændende at se på
folkelivet, når der om søndagen var turi
ster på »Carlsberg«, og så var der jo ba
geren med de vidunderlige æblekager.

Først købte jeg en. Den kostede fem øre.
Vi delte den, men den var så vidunderlig,
at vi måtte dele endnu en. Så havde vi flot
soldet for ti øre. Om vinteren var der en
herlig kælkebane på den høje bakke, og
min legekammerat og jeg havde den helt
for os selv.
Forbi »Carlsbergbakken« førte en smuk
lindeallé hen til det skønne røde slot på
den grønne ø med en lang træbro over til
den store have på den ene side og til den
anden side en stor muret bro fra slottet
over til godsforvalterboligen. Den store
murede bro var oprindelig en vindebro. I
den store have havde min far en underlig
oplevelse. Da han en aften havde været til
the på slottet og kun havde drukket the,
gik han hjem gennem en lang allé i haven,
og så der en mand i gråt tøj gå foran sig.
Min far kunne ikke forstå, hvordan man
den var kommet ind i haven, hvor lågen
blev aflåset klokken 22. Far gik hurtigt til
for at indhente manden, men så gik man
den ind i et stort busket. Derefter sendte
far sin jagthund ind i buskettet for at søge
efter manden, men hunden kom ud og så
forbavset på far. Den forstod ikke, hvad
det var, den skulle søge. Der var jo ingen!
Dagen efter fortalte far baronen om den
oplevelse, og så sagde baronen: Ja, der
står i de gamle papirer, at på den tid går
der en grå mand i den allé. Men far fik
ikke at vide, hvorfor manden gik der.
Hjemme i skovridergården havde min
far også en mærkelig oplevelse. På en gal
gebakke, som blev gravet ud, blev der
fundet et velbevaret kranium, som min
far fik og satte på sit bøssestativ. Fra den
stund var der et spektakel ude i køkkenet
om natten. Mine forældres soveværelse
var ved siden af køkkenet. Når de så gik
hen og åbnede døren til køkkenet, var der
stille og intet at se. En dag skulle far til
middag på Tølløse og klædte sig om, da
han pludselig så en mand i gråt vadmels-

tøj. Han havde et langt skæg og så skillen
de ned. Far gik så henimod manden, men
så var han væk. Selvom far gik tilbage,
hvor han stod, da han så manden, viste
denne sig ikke mere. Men da min mor
havde besøg af en veninde, som boede i
gæsteværelset på første sal og intet havde
hørt om manden, far havde set, kom hun
ned om morgenen og sagde, at hun straks
ville rejse hjem. Hun turde ikke blive
længere, thi om natten havde hun set en
mand i gråt tøj med langt skæg stå ved
hendes fodende. Hun blev dog beroliget
og blev på besøg. Da far senere rejste til
Grækenland for at hjælpe kong Georg
med noget, ville mor ikke være alene med
kraniet, så det blev foræret bort, og så
blev der stille om natten. Manden viste sig
heller ikke mere.

Skovriderens kusk og skovriderens datter
fotograferet juli 1899 i Løvenborgs skovriderbolig
Majaslund. Først i 1909 blev kusken selv gift og
fik en datter.
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Vores tro kusk Niels kom til min far,
straks da han kom til Løvenborg, og han
var hos os, både da min broder og jeg blev
født. Da jeg var ca 12 år, blev han gift med
vores pæne søde stuepige Olivia, og far
skaffede dem et boelssted lige i nærheden
af »Majaslund« og forærede dem en rød
hest »Lotte« i bryllupsgave. Jeg stak ret
ofte ind til de trofaste venner, og Niels
hilste mig altid så venligt: »Nej, god dav,
Snut«. Jeg vedblev med at være hans
»Snut«, så længe han levede. Det var så
hyggeligt. Da Niels døde, blev hans datter
Ingeborg gift og arvede hjemmet, hvor
hendes mor boede, til hun ret gammel dø
de. Jeg er stadig i brevveksling med Inge
borg. Hun har fortalt mig, at en velha
vende dame har købt »Majaslund« til
sommerbolig og moderniseret det. Stald
bygningen er lavet til beboelse, og der bor
en gartner, som passer huset.
(NEU, skrevet 1981).

1. Ved ryttergodssalget 1764 købte oberstløjtnant
Chr. Benzon Christiansdal, det oprindelige Dalum
Kloster. Dennes sønnesøn var beretterens farfaders
fader Chr. Benzon, der tillige ejede Lønborggård i
Vestjylland. Han udstykkede delvis Christiansdal,
og 1882 blev den solgt. Farfaderen var officer og
indtil 1864 stationeret i Slesvig by.
2. Faderen blev angrebet af malaria i Grækenland.
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Skovriderens søn i Løvenborg skovridergård fik
en lille islandsk hest i julegave. Den erstattede
legekammerater. Drengen blev iøvrigt selv
skovrider først i Estland, og efter 2. verdenskrig
ved Silkeborg. Fotografiet er taget under et besøg
hos morfaderen på Toftholm.

En fin herre

Om Munkeskoven

For at give et indtryk af, hvorledes en
skovrider virkede, kan vi gengive en af
Niels Peder Andersens oplevelser. Han er
født 1880, og sommeren 1892 tjente han
hos præstegårdsforpagteren i Houlbjerg.
Det var en dårlig plads, og drengens be
gyndende adfærdsvanskeligheder (se bind
2) tog til i denne sommer:

Hans Vange er født 1879 i en gammel
slægtsgård Vangegård i landsbyen Bjerrede i Terslev sogn nord for Haslev. Han
har beskrevet hjemegnen:

En middag efter at jeg havde spist, bad jeg
fruen om at spørge manden, som var gået
hen at sove til middag, hvor jeg skulle
sætte fårene. De skulle på en anden plads.
Fruen kom med den besked, at de skulle
stå langs med gulerødderne, og det havde
jeg så gjort. Vi havde mange får, så det
tog jo nogen tid. Så kom manden. Han
havde et kotøjr i hånden med en jerntøjerpæl i. Der har du ikke fået besked at sætte
dem, sagde han. Jo, det sagde Maren (så
dan hed konen). Så slog han mig i hovedet
med tøjret. Hvor længe jeg havde ligget,
ved jeg ikke, men da jeg kom til mig selv,
stod der en fin herre hos mig. Manden var
der også. Den fine herre spurgte mig,
hvor det gjorde ondt, men det kunne eller
turde jeg vel ikke svare på. Lad mig se, om
du kan gå, og det kunne jeg. Så sagde han
til mig: Mit navn er Nissen, og jeg er
skovrider her nede i Frijsenborg skov.
Hvis dette sker mere for dig, vil du så
komme ned til mig, så skal jeg nok kurere
den herre der. Og så gik han. Manden
sagde intet, og fårene fik lov at stå, hvor
jeg havde sat dem. Men jeg var lidt svim
mel et par dage efter.
(NEU 10 147, skrevet 1953).

Forlængst afdøde skovløber Ole Ander
sen, som boede i skovløberhuset, der lig
ger ensomt og afsides i Munkeskovens
sydøstlige hjørne, har sagt mig følgende:
»Ingen af vore børn (han og hans hustru
havde mange - 14 ialt) kommer nogensin
de her på besøg, uden at de også skal en
tur i skoven, det være sig ligegyldig, hvad
tid på året det er, og hvordan vejret er.
Hvis ikke de får en sådan tur, er det for
dem, ligesom der mangler noget ved deres
besøg herhjemme. Skoven har »taget«
dem, så de aldrig kan slippe den«.
Se, det var »ouverturen« til min på
tænkte lille »opsats« om min hjemegns
snævreste område, nærmere betegnet de
to små landsbyer: Bjerrede og Ulstrup i
Terslev sogns nordlige hjørne og de skove,
som omkredser dette område.
Her springer vi over den lange beskrivelse
af landsbyerne og deres marker indtil det
sted, hvor Hans Vange begynder skildrin
gen af Munkeskoven.
Da krigskarlene kom hjem igen i 1850,
forårsagede det, at egnen blev invaderet af
krybskytter, som nogle iblandt disse
gamle soldater var blevet til. For så at be
vogte skovpartierne her ude (ja vildtet deri
selvfølgelig) lod godset opføre både en
skovfogedbolig og et skovløberhus ved
Munkeskov. Der havde ellers indtil da ik
ke været andre funktionærer ved skoven
der end en ledvogter, der boede i
»Munkeskovhuset«, som ligger ved vejen
fra Bjerrede mod Terslev, der hvor denne
løber ud af skoven, og hvor en af Årløse

gårdes lod støder til. Nu blev der opført et
regulært skovfogedsted ved samme vej,
men fra skovens anden side, Bjerrede-siden altså.
Der ansattes så en skovfoged, som fik et
ret stort distrikt. Foruden Munkeskoven
med Krusemosen omfatter det: Brænde
mosen, Vandvængeskoven, Grevevæn
get, Savskærvænget, Østervang (for 150
år siden stavet: Østeriis vang) og den del
af Tagerødskoven, som hører Giesegård
til, samt i Gørslev sogn: Fikgintevænget,
Hesselholmskoven og Onberødskoven.
Alle disse skovpartier er beliggende nord
for skovfogedboligen og ind mod Juellund
hovedgård og omkring denne. Desuden
opførtes som nævnt et skovløberhus, og
det blev lagt i skovens sydøstre hjørne på
det mest ensomme og færdselsforladte
sted, som på nogen måde kan tænkes eller
findes. Adgangsvejen er på et langt stykke
en skovvej, som udgår fra sognevejen og
tilsidst er et enkelt vognspor ind imellem
voksne træer.
Men det lagdes således, for at skovlø
beren, som boede der, skulle være en slags
vagtmand mod krybskytterne på den kant
af terrænet. Og så blev der brugt »skin
ker«, det vil sige udskær fra oparbejdelsen
af brædder, allevegne, hvor det var muligt
at anvende sådanne, til husets gavle og
lignende. Navnet på huset har siden været
»Skinkehuset«, og således hedder det
endnu.
I Munkeskoven findes desuden »Mun
kebanken« en lille højning i skovbunden,
hvor indover der vokser gammel bøge
skov. De der stående store bøgetræer er
vel nær ved 100 år gamle. Denne højning
er efter alle beretninger sammenholdt den
sidste kendelige rest af et tiggermunke
kapel, som indtil reformationen i Dan
mark fandtes der.
Munkeskoven gennemskæres i retning
øst-vest af sognevejen fra Terslev til
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Bjerrede og Ulstrup byer, således at en
sjettedel af skovens 384 tønder land ligger
nord for denne sognevej. Omtrent midt
vejs i skoven løber der en privat skov- og
tørvemosevej ud mod nord. På den
venstre side af denne og altså også på den
nordre side af sognevejen findes Munke
banken, der hvor de to veje danner et
hjørne. Den let kendelige ruinophøjning
har en aflang firkantet form, er ca nitten
meter lang og fem en halv meter bred, har
retning: sydøst - nordvest og ligger 22^2
meter fra sognevejen og 45 meter fra
ovennævnte private vej. Der har ingen
udgravning med undersøgelse fundet sted
- i mands minde da. Et par skovarbejdere,
som arbejdede ved træfældning og opskovning på det pågældende sted, har dog
af nysgerrighed for ca tres år siden forsøgt
sig med at grave i den foran nævnte højning på Munkebanken og der fundet ty
delige rester af røde munkesten. Da skov
rideren kom tilstede og så, hvad arbejdsmændene havde lavet, beordrede han dem
til uopholdelig at putte ned i hullet, hvad
de havde taget op og så slette det hele mest
mulig ud. Og så forbød han, at der no
gensinde måtte graves i Munkebanken
uden ordre fra højere vedkommende. Nu
har ruinerne henligget uberørt siden, og
ingen ved, hvad der gemmer sig dernede.
Udenfor til nord for Munkeskoven fin
des »Kyllingvænget«, et ca 84 tønder land
stort område med vedvarende græsning nærmest engjord, som oprindelig henlå til
Juellund, men nu er bortlejet til syv til
otte mindre jordbrugere fra omegnen.
Lige uden for leddet i skovens nordlige
hegn, der hvor den før nævnte syd nordgående private vej fra sognevejen
gennem Munkeskoven ud over Brænde
mosen til Hovvejen Bjerrede - Juellund
går gennem hegnet, der lå i sin tid »Kyllingvængehuset«. Det var et arbejderhus
til Juellund, hvori der var beboelse til syv

familier, men der var kun fire indgangs
døre. Familierne måtte altså to og to have
fælles indgang ude fra og direkte ind i
køkkenet, som de også måtte være fælles
om og om den store åbne skorsten med
sine to fyrsteder, altså dog eet til hver fa
milie.
Hver lejlighed havde kun een stor stue,
som gik tværs over hele huset, og så hver
et lille bitte kammer inde bag ved skorste
nen. Dette hus - »Kyllinghuset« almin
delig kaldet - er dog for ca 40 år siden på
grund af ælde nedrevet og slettet ud, så
der ikke er andet mærke deraf end en lys
og leret plet i overjorden hvert sted, hvor
een af skorstenene havde stået. De var
opført af rå, soltørrede mursten.
Lidt længere fremme ad samme vej og
lidt op i venstre side for denne har Schæ
ferhuset ligget. Fårepasseren Vilhelm
Groth og hans hustru Karoline (han sagde
Kalinne) boede i huset og deraf dets navn.
De var indvandrede holstenere lige som
deres principal forpagter Fiehn på Juel
lund. Denne forpagter, som sammen med
Juellunds forpagtning også rådede over
Kyllingvænget, havde til udnyttelse af
dette oprettet et stort »fåreschæferi« på
flere hundrede får. Til bolig for fårepas
seren var altså Schæferhuset opført. For
uden dette var der bag derved to store la
debygninger. Den ene var til stald for få
rene, hvori de store flokke altid gik løse i
hele ladens åbne store rum. Den anden
ladebygning brugtes til foderets opbeva
ring. Om sommeren gik fårene fra først til
sidst løse i flokke ude på græsmarken i
Kyllingvænget. Efter høsten dreves de
over på herregårds-stubmarkerne. De blev
hele tiden vogtede i to store flokke, hvoraf
Groth passede den ene og »Kalinne« den
anden. De havde hver sin som fårevogter
afrettet store hund til rådighed og hjælp.
Da forpagtningen i 1898 var udløbet for
Fiehn, (han havde 50 års forpagtning), var

han blevet en gammel mand, og en ny og
yngre mand rykkede ind som forpagter.
Han hed Olaf Krøyer. Denne nye forpag
ter ville ikke forsætte med »fåreschæferiet«, og det blev da ophævet. Fåreladen
indrettedes til stald for ungkreaturer,
mens foderladen bibeholdtes. Den arbej
derfamilie, som passede det opstaldede
ungkvæg, kom til at bo i Schæferhuset.
Kyllingvængets græsmarker indrettedes
til løsdriftsfolde for disse ungkreaturer.
Fra de nærliggende herregårdsmarker
høstedes sæd derud og fyldtes i laden,
hvorfra den så tærskedes, så halm og av
ner kunne bruges til dyrene derude. Den
ne ordning bestod til år 1912. Så skete der
en katastrofe! Der damptærskedes derude.
Tærskeværket stod i ladens træport med
åbne porte ud til begge sider og med en
meget stærk blæst, som jog tværs igen
nem portladen. Kreaturpasseren og hans
kone var begge højt oppe i korngulvet og
kastede neg på maskinen. Pludselig blus
sede ilden op langs korngulvets side, der
hvor stigen stod, som de var gået op ad. På
råbet: »Skynd jer ned, det brænder«,
styrtede begge til stigen, men kun man
den kom ned hel og holden. Konen trådte
ved siden af stigen og styrtede ned. Hun
brækkede derved det ene ben, og kom
derfor ikke ud.
For enkemanden var ildebranden og de
for ham følgende ulykker i mangedobbelt
forstand en katastrofe. Da konen var væk,
viste det sig, at hun i høj grad havde været
en regulerende faktor med hensyn til hans
spiritusforbrug. De mindreårige børn - en
fem - syv stykker, alle ukonfirmerede måtte efter moderens død styre sig selv.
For deres fader var enten til stadighed
fuld, eller også sov han. Det varede dog
kun kort, inden børnene blev taget fra
ham og anbragt under børneværnets of
fentlige forsorg. Der blev forsøgt på, at
han skulle være arbejdskarl på Juellund,

men også det glippede. Han var så godt
som altid fuld, - han blev fyret!
Stalden og laden nedbrændte totalt,
hvorimod beboelseshuset (Schæferhuset)
ikke blev antændt. Det havde fast tag og
stod, så vinden bar fra. De nedbrændte
huse blev ikke opført igen, og Kylling
vængets ca 84 tønder land blev delt i
mindre dele og bortforpagtede til otte
forskellige omboende mindre jordbrugere.
Juellund-forpagteren gav altså slip på jor
den, men han beholdt benyttelsen af be
boelseshuset og satte en anden af sine ar
bejderfamilier ind der, da det blev ledig.
Men så opkom der et andet tvivl
spørgsmål, for hvem skulle vedligeholde
huset? Dette var et spørgsmål af væsentlig
betydning, da huset nu var gammelagtig.
Vel var det grundmur, men ved opbyg
ningen var der brugt murler (lermørtel)
ikke murkalk (kalkmørtel), og da det nu,
efter at ladehusene var brændt og væk,
stod på en åben, tør og fri plads, udsat for
vind, vejr og regnslag, så var det i farezo
nen, og ingen ville vedligeholde det, og så
kom katastrofen igen. En forårsdag i tø
brudstiden faldt den søndre overgavl ind
over loftet, gik igennem dette og ned i
mandens og konens seng. De var lige kort

Skovrider Frederik Andersen er født 1849 i
Nordrup præstegård ved Ringsted. 1870 blev han
forstkandidat og 1874 skovrider på Store
Frederikslund. 1884 flyttede han til Giesegård,
hvortil der hørte store skovstrækninger, der
ventede på en ung veluddannet forstmand.
10 Herregårde 4
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forinden stået op, og manden var lige gået
»på gården« i arbejde. Altså, et held for
dem, at de ikke var i sengene, da gavlen
faldt, for så havde de fået murbrokker og
gammel murler ned over dem. Regn, frost
og isslag skiftevis med tø havde i det tidli
ge forår skørnet muren, så da en hård vind
stod lige mod gavlen og pressede hårdt på
denne, så røg gavlen ned i sengen.
Manden og konen, som boede i huset,
fik anden bopæl, men ingen ville reparere
huset. Og så lå det der bare, en forladt,

næstendels ruin. Juellund-forpagteren
holdt på, at når han havde afstået jorden,
hvorpå huset lå, og der ingen steder i hans
forpagtningspapirer stod noget som helst
om, at han fortsat havde vedligeholdelses
pligt på huset, så var dette ham aldeles
uvedkommende.
Der blev også forsøgt på at få de folk,
som stod for godsets skovvæsens kasse, til
at antage det som hørende ind under
»skovkassen«, men det ville de intet have
med at gøre, når det ikke lå på en plads,

Den nye generation af skovridere fra
Landbohøjskolen havde fået undervisning i at
administrere og drive en skov efter forstmæssige
principper. Til deres ønsker hørte et savværk. De
nye små dampmaskiner gjorde det
overkommeligt, og mange fik ønsket opfyldt.
Dette gælder således Frederik Andersen på
Giesegård.

Da M. Schacke-Møller skulle fotografere
Giesegård savværk i 1952, blev alle mand kaldt
ind, og man standsede midt i gennemsavningen
af en granstamme.

10*

som hørte skovvæsenet til, og de heller
ikke havde noget at gøre med at besætte
beboelsen med nogen af deres folk. Så
kom den reparation ikke dem ved. Ja, men
så godskassen direkte da?
Godset ejede da jorden, som det lå på og
dermed også huset, og når ingen andre
ville have med det at gøre, så vedkom da
sagen dem, som ejede huset. Men på
godskontoret holdt man på, at når det
hidtil havde været benyttet af Juellundforpagteren, og vel også for tiden derefter

ville blive det, så skulle han også vedlige
holde det. Men nej, han gjorde det ikke.
Sådan henlå huset ubeboet en rum tid - et
helt år måske. Da var det, at dets nærme
ste nabo, gårdmanden oppe på Holtebakkegården, havde brug for en lejlighed til at
putte en arbejderfamilie ind i. Han fik
godskontorets tilladelse til, at han måtte
råde over og benytte huset, mod at han
satte det i beboelig stand. Så blev gavlen
klasket op igen. Mere vedligeholdelse
skete ikke den gang - og heller ikke siden.
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Nogle år gik med det. Beboerne udskifte
des nogle gange, og de sidste - en familie
af samfundets aller dårligst stillede - for
lod huset omsider. Og så blev det endelig
revet ned og slettet ud. Haven og hus
tomten beplantedes med granplanter.
Schæferhuset er der ikke mere, og Kyllingvængehuset heller ikke.
Nord for Brændemosen og sønden for
Vandvængeskoven (også kaldet Tegl
værksskoven) findes pladsen kilet ind
mellem mosen og skoven, hvor Juellunds
teglværk har ligget. Ruiner af teglværket
kan det dog ikke kaldes, da alt »overjor
disk« er slettet ud, hvorimod næsten alt,
hvad der fandtes »i grunden«, det er der
endnu med jord over.
Hele pladsen, hvor teglværkets forskel
lige arrangementer i sin tid var, er nu
plantet til for en snes år siden med gran
planter, så det hele falder ind til og sam
men med skoven Vandvænget. løvrigt er
denne plet i Giesegård gods' skovområde
et ualmindelig klart og talende bevis og
vidnesbyrd om noget helt andet. Den
første maj 1915 ansattes skovrider Ibsen
som øverste leder af og myndighed over
Giesegård gods' skovvæsen, hvilket han er

Valdemar Andersen sætter stave i stabel på
Giesegård savværk. Dette gav ikke alene
beskæftigelse til en del mennesker, men det
kunne også give sommerarbejde til skovarbejdere,
der herved fik helårsarbejde under skovrideren.
På den måde fik man en stabil og rutineret
arbejdskraft, der lavede et pænt arbejde i skoven
og havde få arbejdsulykker sammenlignet med en
billigere, men uøvet skare arbejdere, der tog
skovarbejde, fordi der ikke var daglejerarbejde at
få ved landbruget, når kornet var tærsket om
efteråret. Således skrev P. Winge i
Tidsskrift for Skovvæsen 1895. Dagny Pedersen
har udlånt billedet, hvortil originalen findes i
Midtsjællands lokalhistoriske arkiv i Ringsted.

endnu. Hans forgænger skovrider Frede
rik Andersen (broder til afdøde professor
Vilhelm Andersen) havde i sin tid en af
sine væsenligste opgaver i at få udrenset,
oparbejdet og afhændet den store masse af
store, gamle og udvoksede træer, til hvil
ket formål han fik anlagt og igangsat
Giesegård savværk ude i Maglebjergskoven nær ind mod Kværkeby station.
En af efterfølgerens (altså skovrider
Ibsen) forgrundsopgaver var så at få op
fyldt og tilplantet de tomme steder i sko
ven over hele godset. Hans fyrretyveårige
virke viser, at denne opgave er fuldført
næsten til yderlighed endda. Alt mindre
produktivt i vækst er nu ryddet ud, og nyt
og ungt er plantet i stedet, og det gror,
allevegne gror det. Skovene er nu fuld
stændig kæmmede for hver lille plet, hvor
der kan plantes og vokse træer. Tegl
værkspladsen ude mellem Brændemosen
og Vandvængeskoven er netop et talende
eksempel på, at skovrider Ibsen har op
fyldt sin mission om, at »hvor ploven ej
kan gå, og leen ej kan slå, der bør et træ
stå«.
(NEU 13442, skrevet 1954).

Ren og stille, mild og stærk
skal han leve i sit værk
står der på mindestenen over skovrider Frederik
Andersen. De smukke ord er skrevet af
skovriderens broder, professor i litteratur Vilhelm
Andersen. Han har vel tænkt på den smukke
velplejede skov, som broderen efterlod sig.
Godsejeren lod stenen sætte ved savværket i
Giesegård skov. M. Schacke-Møller fotograferede
den i 1952.
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En af herregårdens herligheder

Xar cn herregård blev handlet, afhang
prisen ikke alene af udbyttet af jord, skov
og andre indtægtskilder, men det at be
sidde en herregård havde en række fordele
eller goder som kaldtes herligheder. Det
at kunne opretholde en natur og dens dyr
var en af disse herligheder, som der be
taltes for.

Hvert forur for storkene ankom, skulle
storkerederne ses efter, og underlaget, der i
reglen var et vognhjul, skulle maske fornyes.
Vinden tog kraftigt fat i den store rede højt til
vejrs, in; det var et dårligt varsel for gården, hvis
en rede faldt ned med æg eller unger. Storkene
grisede, tabte frøer og snoge og klattede pd taget,
som det ses pa fotografiet fra Vrejlev Kloster i
Vendsyssel. Men hade godsejere og gårdmænd
ville alligevel gerne have et eller flere storkepar
pa deres huse.

Lensgreven og vildtet
Harald Neergaard tjente fra maj 1905 til
november 1906 på Wedellsborg som
landvæsenselev. Han kom fra det den
gang vildtfattige Thy:
Der fandtes på den tid en stor bestand af
då vildt på Wedellsborg, og når disse, som
altid færdes i flokke, væltede ind over en
kornmark og efter at have forsynet sig
»efter behag« lagde sig til hvile, vil enhver
kunne forstå, hvordan en sådan mark så
ud. En høstmaskine fik jo kun det halve
med, derfor brugtes le. Hvor må det have
været irriterende for avlsforvalteren at se.
Men då vildtet hørte jo med til landskabet.
Wedellsborg ligger som en halvø ud i Lil
lebælt, og til landsiden var opsat dyrehegn, så vildtet var under »lås og slå«.
Besidderen af Wedellsborg dengang var
lensgreve Bent Wedell, en sjælden fin og
elskværdig mand, som interesserede sig i
høj grad for avlsgården og sine store be
siddelser iøvrigt, og så vidt jeg ved en ud
mærket administrator.
Roemarken på Wedellsborg blev hvert
år indhegnet med et 2 meter højt hegn, så
dådyrene ikke der kunne ødelægge en hel
afgrøde. Men tænk, hvad det kostede selv
efter den tids pengeværdi at indhegne en
mark på 50 til 60 tønder land, opsætte i
forsommeren og nedtage om efteråret.
Dådyrbestanden er da også forlængst
nedlagt. Rådyr, som der også fandtes, var
jo ganske anderledes beskedne i deres krav

til livet, altid højst to sammen og næsten
aldrig uden for skoven, bortset fra sent
aften og tidlige morgentimer. Fasaner og
harer var der jo også i mængder; men de
res ødelæggelser var jo beskedne i mod
sætning til dåvildtets.
Lensgrevens glæde for vildtet var vel
kendt. Jeg husker således en episode. I en
mark ude bag skovene var der ikke kom
met ret megen byg op på en forpløjning,
og greven spurgte underforvalteren om
grunden. Dertil svarede denne, at fasa
nerne havde taget det, hvilket var rigtigt.
Greven blev meget vred og sagde, at det
kunne aldrig passe, noget rent vrøvl. Un
derforvalteren fortalte aldrig greven den
slags historier mere. Vi elever havde også
akkord på mejning af vintersæd. To og to
sammen. Vi fik, husker jeg, 8 kroner pr
tønde land for at meje, binde og opstille.
Derfra blev så selvfølgelig fratrukket for
løn og kost, så det var ikke de store sum
mer, som på den måde kom i vore lom
mer. Når der blev mejet med le, kørte en
dreng med hest og vogn op langs rækker
ne med øl, skummet- og kærnemælk, og
enhver kunne forsyne sig efter ønske.
(NEU 21 127, skrevet 1965).

Godsejerens søn og vildtet
Axel Thrane er født 1892 i Sindal. Samme
år købte hans forældre den lille herregård
Hejselt i Vendsyssel. Efter realeksamen
blev han landvæsenselev og sluttede som
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overforvalter på Dragsholm. Derefter
rejste han til Litauen, hvor han en række
år var godsinspektør. Hjemkommen var
han forpagter og senere gårdejer:
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Som dreng og ungt menneske var jeg me
get interesseret i såvel hår- som fuglevildt
og dertil meget jagtgal. Da der tilmed ved
mit ret store fædrenehjem var et stort
areal med skov, eng samt mose og å, var
der for mig rige muligheder til at gå på
opdagelse i naturen. Åremålene må rundt

regnet være fra århundredeskiftet til
første verdenskrigs udbrud. Nærværende
stof vil derfor næsten helt være fra gården
Hejselt i Torslev sogn.
Jeg begyndte tidligt som ægsamler og
havde i løbet af en halv snes år en betyde
lig samling. Æggene blev udpustet og lagt
i savsmuld i hvert sit rum. Et særlig stort
rum var nødvendigt til strudsægget, som
jeg formedelst 1 krone (mange penge den
gang for en skoledreng) købte af en kam
merat, hvis far sejlede på de varme lande.

Den jyske vestkyst er stærenes lan'd, og godt i læ
på hovedfløjens østside ind mod gårdspladsen på
Rysensten hang i 1905 en vældig stærekasse, da
Christian Aksel jensen besøgte den gamle gård.

Omkring århundredskiftet tog Kristian Hude
dette fine billede af Krabbesholm ved Skive, og
han fik plads til træet med en hel flok af
fuglekasser.
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Når jeg samlede ind, tog jeg ofte to æg fra
en rede for at have en dublet, enten for at
handle med eller som reserve, hvis det ene
gik itu. Jeg kunne gå højt til tops, og kun
få reder var uden for min rækkevidde. Der
kunne være varianter i æggene inden for
de samme fuglearter, og derfor måtte alle
fuglereder undersøges.
Blandt flere oplevelser ved indsamlingen kan jeg nævne to. Fra mit hjem kørte

vi i reglen første pinsedag til en nærlig
gende skov (Stagsted), hvis høje træer på
et meget kuperet terræn kunne ses langt
borte. Jeg vidste, at den sorte stork byg
gede der og ville benytte mig af lejlighe
den til muligvis at få et æg. Efter nogen
tids søgen fandt jeg reden i en ask. Da jeg
bankede på træet, var det mig et stolt syn
at se storken sejle ned fra trætoppen og
flyve op længere inde i skoven. Dette træ

Oksholm ligger på Øland, der engang var en ø i
Limfjorden. Fra sydvinduerne i den toetages
sydfløj har man kunnet følge stærenes travle
virke i og omkring stærehuset.

kunne jeg ikke forcere, da det var tykt og
ingen grene havde nærmere jorden. Året
efter viste storken sig ikke og kom ikke
tilbage for at bo, selvom jeg ofte så sorte
storke på egnen.
Medens jeg var i Hjørring, fandt jeg i
byens anlæg en høgerede højt oppe. Efter
skoletid klatrede jeg op og tog eet af de tre
æg. Da jeg næsten var nede, stod der en
pæn ældre herre ved træet og spurgte om,
hvad jeg lavede. Jeg turde ikke lyve og
fortalte, at jeg var ægsamler. Hængende i
de nederste grene fik jeg nogle stokkeslag
over enden, og da jeg faldt ned, slog jeg
ægget itu, som jeg havde i huen på hove
det. Jeg forsvandt uden at sige, hvem jeg
var. Næste morgen før skoletid tog jeg
igen eet æg, og jeg var tilfreds. Alle æg af
de almindeligste fuglearter havde jeg,
men skyede heller ingen ulejlighed med at
finde rederne. Jeg holdt meget af fugle, og
rederne led aldrig overlast.
Før mit hjems brand var der tre storke
reder på tagene, men på de nye bygninger
kun een. På den nærliggende store gård
»Dybvadgaard« var der på samme tids
punkt tolv reder, hvoraf de fleste var be
boet. Til trods for forbud mod at genere
storkene, besluttede jeg engang, da jeg var
ene hjemme, at tage et æg. Stor var min
forbavselse, da jeg foruden fire æg fandt
flere håndklæder og undertøj samt mange
strømper. Jeg forlod taget med eet æg, og
jeg ved, at min mor stadig mente, at der
var nogle husmandsfolk, der stjal af va
sken.
I en høj brink ned imod mosen fandtes
der et gravandepar i en rævegrav. De
ynglede hvert år, og kun ved et tilfælde
kom jeg i besiddelse af et æg. I et tidligt
forår skred hele brinken ned, og ved at
grave lidt fandt jeg den gamle rede med et
råddent men brugeligt æg.
I gårdens nærhed blev alle krage- og
skadereder ødelagt, da de var en plage for

det mindre fjerkræ, ligesom man gik ud
fra, at de ofte ødelagde småfuglenes reder.
Jeg lavede ofte redekasser især til de
mindre fuglearter. Ofte var det et firetommers drænrør med et lille hul i siden
og en træprop i hver ende. Ved at løfte
den øverste kunne jeg altid iagttage ud
viklingen, og da det især var mejsearter,
som lagde mange æg, var min samling der
komplet.
Jeg prøvede undertiden at lade tamme
duer udruge æg fra skovduer, men unger
ne døde altid efter en uges forløb.
Sikkert var det, at hvis agerhønsene
kom ind i haven ved juletid, så blev det en
streng vinter. Som alt fortalt var der
mange storkereder, og det betød lykke at
have et ynglende par. Den, der gjorde re
den i stand om foråret før storkens an
komst, måtte ikke mæle eet ord under ar
bejdet. Ellers blev der ikke held med stor
kene det år. Man regnede altid med, at
hannen, der jo er den mindste, kom først
om foråret. Blev det hunnen, så blev der
ufred i familien. Megen interesse samlede
sig om storken, den første gang man så
den om foråret, for eftersom den var hvid
eller snavset, skulle det blive en tør eller
våd sommer. Hvis man så den første stork
flyve, så ville man komme til at rejse,
men så man den stå, ja, så blev man, hvor
man var.
Storken var uden tvivl den fugl, som
især for de mindreårige var fyldt med
varsler og eventyr, og børnene troede
absolut på, at det var den, der kom med en
lille søster eller broder.
(NEU 16123, skrevet 1961).
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Skytten

En sådan fandtes kun på de herregårde,
hvor jagten spillede en betydelig rolle, el
ler hvor godsejeren og hans sønner ikke
selv havde tid eller lyst til at gå på jagt.
Gav godsejerens frue besked til husjom
fruen i køkkenet, at man ønskede en ret
tillavet af vildt, gik der besked videre til
skytten, som så i rette tid bragte det på
gældende vildt til køkkenet, flået og op
skåret, ligesom det var fodermesterens
opgave at slagte og istandgøre de husdyr,
der skulle anvendes i husholdningen, til
folkeføde eller til herskabet.
Skytten skulle derfor nøje vide, hvor
han kunne gå hen for at skyde det ønske
de vildt. Rovdyr måtte bekæmpes, og be
standen af godsets vildt blev sikret ved
fodring om vinteren, ligesom der blev
indrettet beplantning, hvor dyrene kunne
søge ly. I nyere tid kom opdræt af fasaner
til at spille en stor rolle for skytten, men
dette var endnu i sin vorden på den be
skrevne tid. Selvfølgelig måtte bestanden
også sikres ved at holde øje med, hvem
der færdedes i skoven både ved dag og
nat. Derfor var skytten som regel en
yngre mand, men NEU savner iøvrigt
beretninger om skytters karrieremønstre.
Karakteristisk er det vist, at medens
skovrider og skovfoged ofte boede i af-

Der fandtes jagtvogne af forskellig konstruktion.
De havde det til fælles, at de var lette at stige af.
Mon ikke det er skytten, som venter ved vognen
pd Glorup vistnok 1902.

stand fra herregården, så lå skyttens bolig
nær gården, hvis han ikke direkte boede
på denne. Undertiden var der på store
godser flere skytter, og der kunne være
forskellige titler. Betegnelsen jæger,
overjæger og distriktsjæger eller revierjæger nævnes i de følgende beretninger,
medens titlen jægermester var givet af
kongen som en gunstbevisning, og den
havde intet med jagt at gøre, heller ikke
titlen hofjægermester.
Medens skovrider og skovfoged havde
omegnens befolkning som kunder til sko
vens produkter, skulle skytten helst være
frit stillet, og han havde næppe noget
imod, at han på egnen havde ry for at
være en beslutsom mand, der ikke var
bange for at handle hensynsløst og uden
at skele for meget til lovens paragraffer,
når blot han opfyldte sin opgave at passe
sit og godsejerens vildt. Dette kunne han
understrege ved sin påklædning, sit sprog
og ikke mindst ved det udvalg af historier,
som han opvartede med, når lejlighed bød
sig. Dette er udgiverens indtryk efter
samtaler. Desværre har ingen skytte
skrevet til NEU om sig selv og sit arbejde.
En jagtfoged eller en vildtfoged kunne
være en husmand, som fik en mindre
godtgørelse for at holde øje med, at
godsejerens jagtrettigheder blev overholdt
på steder, der lå fjernt fra herregården.
På Lyø var der således en jagtfoged, der
skulle overvåge, at lyøboerne ikke skød
harer, men nøjedes med havfugle og sæ
ler.

Jægermesteren og andre jægere
Carl Jensen, født 1888 i Freerslev i et
skovarbejderhus, har været med på utal
lige klapjagter både som dreng og senere
som skovarbejder og vagtmand under
Bregentved:
Jeg har glemt at fortælle, at den gamle
greve selv aldrig havde gevær med på
jagterne. Man fortalte, at han engang i
sine unge år fik det smidt væk ude i
Grevindeskoven ved Thureby, og efter
den tid ville han ikke mere have noget
gevær med. Det er forståeligt.
Men nu var der på godset en stor og
også klog forstmand som leder over alle
Bregentveds skove. Det var jægermester
Hauch. - Nu fandt greven ud af, at når
han havde en jægermester, måtte han jo
være selvskreven til at deltage i jagterne naturligvis som skytte. Jægermesteren
efterkom indbydelsen til jagten uden at
være meget jagtinteresseret, og det viste
sig da, at ved den første jagt, han skulle
deltage i, havde han glemt geværet.
Vi kan jo ikke vide, hvorvidt der var tale
om en forglemmelse. Men mon ikke der
snarere er tale om en demonstration.
Ganske vist havde hovedpersonen titel af
jægermester, men han var forstmand, en
højt anset mand i faglige kredse, og man
må antage, at han har understreget, at
moderne rationel dyrkning af skovtræ
hindres af vildtet. Selvfølgelig er det også
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muligt, at han har hørt til dem, der me
ner, at klapjagt ikke er jagt. Carl Jensen
fortæller senere i beretningen:

I

58

På de store godser var der foruden en
overjæger også en fast ansat distriktsjæger
og en vagtmand. Både distriktsjægeren og
vagtmanden og skytteelever og forstelever
gik i mm ungdom ud om natten på kryb
skyttejagt. Der var dengang mange, der
gik på krybskyttefærd. Det var ikke altid,
fordi man havde et tomt spisekammer,
men det var en sport for mange dels at
skyde dels at narre vagterne, der gik ude
om natten.
En sådan driftig krybskytte ved navn
Rasmussen var meget på tæerne i min
barndom og første ungdom. Det var
umuligt for vagterne at fange ham, og da
der så blev en ledig plads som distriktsjæ
ger, tilbød overjægeren ham pladsen. Han
modtog tilbudet og var en dygtig di
striktsjæger i flere år. Men - han angav
nogle af sine tidligere kolleger, krybskyt
ter, til vagtmandskabet. Vedkommende
blev også grebet på fersk gerning, men for
denne ukollegiale optrædens skyld blev
Rasmussen siden efter aldrig kaldt andet
end Judas.
En distriktsjæger havde, hvis han var
gift, gerne et mindre hus som bopæl. Det
kunne være med eller uden noget jordtilliggende. Arbejdet bestod i at have tilsyn
med det vildt - navnlig da kyllingerne, der
var udruget i skoven. Desuden var det
hans hverv at skyde folks hunde og katte,
hvis sådanne viste sig på godsets jagtom
råde, og navnlig når de havde nappet et
stykke vildt. Det var der intet at sige til.
Der var nogle, der påstod, når en kat var
blevet borte for bestandig, at jægeren
havde manglet penge til en biografbillet.
Jægeren fik en krone for en katterumpe,
men folk har jo altid så travlt. Det påhviler også distriktsjægeren at sørge for folk

Skyttehuset i Dronninglund skov i Vendsyssel
fotograferet 1924.

Blandt de gamle fotografier på Gunderslevholm
findes der et, der har påskriften skytte Kaas.

til at gå foran slå- og mejemaskiner for at
jage kyllinger af fasaner og agerhøns væk
fra det kommende skår i græsset.
Desuden havde distriktsjægeren jo altid
opdræt af hunde til jagthunde. Jægeren
gik gerne med en slags jægerdragt, uni
form, der faldt sammen med det grønne.
Lange støvler og spidsbukser hørte til for
at være en anstændig jæger. Jeg tror ikke,
at de distriktsjægere, jeg har kendt, havde
nogen komsammen med skovfogeder eller
endnu mindre skovridere. I almindelighed
var de jævne mennesker, der fik De eller
du, efter som det nu kunne falde.
(NEU 15387, skrevet 1960).

Skytten på stamhuset
Overlærer Fanny Christensen, hvis fader
var skovfoged under stamhuset Birkelse i
Vendsyssel, fortæller om skytten:
Peter Miller var omkring 1880 kommet til
stamhuset Birkelse som skytteelev. Han
blev gift med en kammerjomfru, og de fik
deres bolig i en sidefløj af hovedbygnin
gen, hvor de boede hele deres liv. Jeg ved
ikke bestemt, hvor stor lønnen var, men
indtil 1914 tror jeg ikke, den var over 500
kroner, men så havde han fri bolig og fik
mælk, kartofler og andre haveprodukter
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gratis. Foruden det at være skytte passede
han gårdens fjerkræ, og han anvendtes
som tjener ved større selskaber og bar ved
sådanne lejligheder tjenerliberi. Som
skytte bar han også en slags uniform be
stående af gråbrunt tøj, langskaftede sorte
støvler og grønlig hat med en lille fjer ved
hattebåndet. Jakken var toradet og knap
pet helt op til halsen og var forsynet med
en mørkegrøn klædeskrave, og bæltet,
som jakken var forsynet med, var også
kantet med grønt. Knapperne var af mes
sing og forsynet med ophøjede figurer af
alle skovens dyr. Patronbælte og læder
jagttaske, der bares i en rem over skulde
ren, hørte sammen med bøssen til udsty
ret. Til lædertasken var fastgjort et sejl
garnsnet meget kunstfærdigt knyttet i et
smukt mønster og med frynser forneden.
En læderhundepisk var ligeledes fastgjort
til tasken. Den anvendtes dog kun til at
give hunden tegn med, når man gik på
jagt på så vidtstrakte områder som Store
Vildmose, som på den tid hørte under
Birkel se. Hundene, der anvendtes, var
hønsehunde, settere, korthår eller poin
tere.
Peter Millers far var en veterinærstu
derende tyroler, der som politisk flygt
ning var kommet her til landet omkring
1850. Hvordan han har fået forbindelse
med kammerherren på Birkelse, ved jeg
ikke; men denne lod ham bo i et lille hus
ved Nejsum skov, (Nejsum skovene belig
gende mellem Øster Vrå og Dybvad i Østvendsyssel hørte indtil 1917 under Bir
kelse), og her levede han som en yderst
fattig, men blandt bondebefolkningen højt
anset mand. Han bestilte vistnok ikke me
get ud over at kurere lidt på syge dyr.
Men mange år efter hans død fortaltes der
stadig på egnen historier om ham, der
vidnede om stor slagfærdighed. Han var
gift to gange og havde i første ægteskab
fire børn, hvoraf skytten Peter Miller var

et. I andet ægteskab havde han ikke
mindre end tretten børn.
Skytten var en lille væver mand og vir
kede med sine spillende mørke øjne og sit
sorte krøllede hår ret fremmedartet. At
være herregårdsfunktionær var på den tid
en anset stilling, og sådanne rangerede lige
med lærere, købmænd, håndværksmestre
og gårdmænd, som alle kunne høre til
deres omgangskreds. Blandt bondebefolk
ningen indtog de dog en særstilling, da de
blev tiltalt ved efternavn, og der blev sagt
»De« til dem. Denne samfundsplacering
af herregårdsfunktionærerne var ens på
Åbybroegnen og i Nejsum.
(NEU 17099, skrevet 1962).

Skytten på baroniet
Josephine Andersen er født
Hun har berettet mange
Sydfyns herregårde, og i
har hun kunnet anvende
som kilde:

1883 i Åstrup.
oplevelser fra
dette tilfælde
sin ægtefælle

Skytter var det kun herregårde, der hav
de. En jægers uniform var såvel på Als
som her på Fyn grønt klæde, med store
knapper på frakken savet ud af dyretakker, grønne bukser syet i pludderfacon,
lange støvler med blanke skafter, grøn hat
med fasanfjer, enten på siden eller bag i
hatten. Jagttaske, hundepisk og gerne to
hunde ved sin side, selvfølgelig bøsse. En
jæger var i rang lidt mere end et alminde
ligt tyende, han havde eget hus og gerne
hundestutteri, han dresserede hunde og
tog hunde i pleje. Han havde gerne en
mand til hjælp ved fodring af dyrene i
skoven om vinteren. På Brahetrolleborg
havde skytten to elever. Han indkasserede
lærepenge og kostpenge og skulle skaffe
dem værelse. På Holstenshus havde de en
stor dyrehave og en mand til pasning af
hegnet. Hver dag skulle han gå dyrehaven
rundt for at se, om hegnet var i orden.
Ofte havde krybskytter brudt hul i heg
net, som bestod af pæle og tyk hegnstråd.
Dyrehavens omgang var en mil. Når
manden gik og reparerede hegnet, kunne
dyrene stå omkring ham og se nysgerrig
til. Kørte han med hest og vogn i dyreha
ven med ting, han skulle bruge til repara
tion, gik dyrene ganske ligegyldigt om
kring og græssede, men når det hændte,
at skytten kørte med på vognen, var der
ikke et dyr at se. Dyrene kender deres
fjender. Det kan være noget af et studium
at være jæger. Forlængst er dyrehaven på
Holstenshus en saga. Skytten er nu tillige
chauffør, og har altså to slags uniformer.
(NEU 20 482, skrevet 1965).

Skovfogedens datter
om skytterne
Christine Engholmer er som tidligere an
ført vokset op i skovfogedboligen ved
Frederiksgave på Vestfyn.
De beder mig beskrive skytterne, som
kom i mit hjem på Frederiksgave skovfo
gedbolig. Det er kun meget lidt, jeg kan
sige derom, da det mest var i min tidlige
barndom.
Jeg husker først Tørnæs - der til at be
gynde med havde et andet navn, som jeg
ikke husker - og så Moes. Den første blev
senere skovfoged på Tybrind, den anden i
Ørsbjerg plantage. Senere kom en skytte
Jørgensen, som jeg husker lidt bedre. Han
var musikalsk, og da han nogle år senere
besøgte os, havde han en tid gået på Mu
sikkonservatoriet, fortalte han, men
måtte opgive det, da han ved siden af
måtte arbejde for at leve. Hvor han blev
af, ved jeg ikke. Det var selvfølgelig i fars
og mors lidt yngre år, at skytterne kom
derhjemme.
De spørger om deres sprog og måde at
udtrykke sig på. Jeg husker aldrig at have
hørt grove ord eller eder. Men mine for-

Når skytten havde til opgave at servere ved
godsejerens selskaber, var han ikke tjener. Til
hans dragt hørte en hirschfeenger med bandoler
som tegn på hans stilling. Niels Elswing har 1952
fotograferet skyttens bandoler med hirschfænger
fra Bidstrup i Himmerland. Bandoleret er prydet
med en sølvplade med det Lichtenberg-ske våben
og indskriften Bidstrup.
11 Herregårde 4
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ældre var gode kristne, og det satte jo sit
præg på hjemmet og tonen der. De var
glade og fornøjelige, så unge mennesker
holdt meget af at komme der. Efterhånden
var der heller ikke altid skytte på Frederiksgave. Alt forandredes jo. Jeg sender
her et jagtbillede fra omkring 1910.1 Det
er taget uden for gartnerboligen, hvor
jagtherrerne spiste frokost. Middagen var
på slottet, hvor forpagteren dengang leve
de. Der er ingen skytte. Det er mest for
pagtere fra fynske gårde. Forpagter Hvenegaard, Frederiksgave, står foran med
stok. Længst til venstre er dyrlæge Plum
og min far. Der har han ikke bøssen over
skulderen, så han har nok været bedt om
at lede klapperne. Det gjorde han enkelte
gange. Det var han især kendt med fra
Frijsenborg. Klapperne var mest drenge.
De sagde: Når skovfogden råber »klap
perne herr-rop«, så er det med at flytte
sig! Han havde en god kommandotone.
På de store godser måtte skytten også
hjælpe ved serveringen ved store midda
ge. Da jeg var på Langeskov, havde vi til
en middag lånt skytten fra Egeskov.
Hofjægermesterinde Oxholm lånte ham
af sin søster grevinden. Han var flot i grøn
uniform med hirschfænger ved siden.
En skytte kan jeg nævne, som jeg dog
kun kender af min fars omtale. Det er
hans gode ven revierjæger Bjørn fra Frij
senborg. Hans data har jeg fra et avisud
klip i min scrapbog. Revierjæger A. P.
Bjørn var født i Hammel. Allerede som
14-årig blev han elev ved jagtvæsenet, og
derefter lærte han forstvæsen. 1898 blev
han skytte i Kvolbæk. Han var med til de
mange store jagter, som blev holdt af grev
Mogens Frijs, blandt andet har han delta
get i jagter, hvori kong Christian, kong
Gustav af Sverige og kong Edward den
Syvende, der dengang var prins af Wales,
var med. Dengang drev man de kendte
parforcejagter. I mange år gik Bjørn

stærkt op i fredningen af vildtbestanden.
Hans største interesse foruden jagterne
var bøger. Han havde et smukt bibliotek
og holdt mange foredrag om Frijsenborg.
(NEU, skrevet 1981).

Gartneren som skytte
Niels Rasmussen er født 1883 i Daugstrup
i Østrup sogn ved Odense fjord. 1898 til
1902 var han gartnerelev på Østrupgård.
I en beretning om jagt i ældre tid har han
først fortalt om bøndernes jagt:

1. Se side 103.

Skytten og hans hjælper
gartneren
/ 1891 til 1892 var Alfred Johansen gart
nerelev på Hindsgavl ved Middelfart:
Skytten krydsede ikke min vej, men gart
neren var altid med, når han skulle skaffe
råvildt. Hindsgavl havde en skydeslæde,
to meder med en smal bænk i siddehøjde.
Med en fod på hver mede drog de to af på
slæden forspændt en gammel hest. Skyt
ten var kusk med bøssen i en rem om
halsen. Gartneren sad bag ved ham med
skyderen klar. Man sagde, at skytten
skulle skaffe vildt, når det forlangtes.
(IHA 979, skrevet 1954).

Der var ikke ret meget vildt udover i
Østrupgårds marker og skove, og der
skulle gartneren og stamhusbesidderen
nok besørge jagten. Der var jeg i fire år
som gartnerelev fra 1898-1902. Vi elever
måtte undertiden ud som klappere, når
der skulle skydes et dyr udover den årlige
klapjagt, hvor omegnens gårdejere var
med.
De daglige strejfture for stamhusbesid
der Holger Møller og gartneren, som også
var eneste skytte på gården, så vi jo ikke
noget til. Det var kun klapjagten med
8-10 skytter1 fra omliggende herregårde
og 12-14 klappere: elever, havemænd og
deres drenge samt stalddreng og værk
stedsmand. Jagtudbyttet var sjældent
mere end et par rådyr, en ræv, tre til fire
harer og en skovskade. Fasaner var lige
kommen til egnen, men var så sjældne, at
ingen vovede at skyde dem. Det var gart
neren, der dirigerede klapperne og poste
rede jægerne.
Ved den ene skov var der et mindre are
al skov, som tilhørte tre til fire gårdmænd
i nabosognet Ørritslev. Når de kunne få
opspurgt, når der skulle være klapjagt fra
Østrupgård, så lå disse mænd på lur i der
es egen lille skov for om muligt at få del i
byttet. Jeg mindes det ene år, da vi gik
hjem fra skoven med et meget lille ud
bytte. Bag os kom der så to gårdmænd
med hver en hare og et dyr imellem sig,
og de gik på offentlig vej og kom fra deres
egen skov, så det var fuldt lovligt, men det
var jo til ærgrelse for de høje herrer. At
fange harer levende blev et par år brugt på

Viggelsø, en lille ø, der ligger i Odense
fjord og hørte til stamgodset Østrupgård.
Et net ca
meter højt blev trukket over
en del af øen, og to mand stod vagt og tog
de dyr, som løb i nettet, medens fire til
fem mand drev dyrene mod nettet. Fang
ne harer blev meget omhyggeligt be
handlet og sorteret. De skulle nemlig bru
ges til blodfornyelse på andre fynske her
regårde. Det blev anset for at være en
særlig kraftig race, der var der på Viggel
sø. Fangsten blev helst foretaget i januar
måned, før de satte ungerne, således at
man lettere kunne sortere ramlere (han
ner) fra sættere (hunner).
Den rigtige jagt, altså klapjagt, gik for
sig i november måned. Da var alle omeg
nens godsejere og herremænd indbudt, og
alle mand fra haven og en del fra gården
var udkommanderet til at møde som klap
pere. Men det var jo i virkeligheden ikke
jagt. Jeg ville kalde det slagteri. Der går
20-25 mand i sluttet kæde fra enden af
øen ind imod midten drivende alt levende
foran sig. Ikke en busk eller en grøft til at
skjule sig i, men ubarmhjertigt drives
harerne frem mod en samlet kæde af
skytter, som kunne nedlægge alt, som det
passede dem, og kun lade en enkelt kraftig
hare slippe forbi. Det var virkelig slagteri.
Der var kun een skytte med, som ikke
syntes om den form for jagt. Han lod også
de fleste harer løbe forbi sig. Han sagde,
han kunne ikke nå at skyde dem alle. Det
var grev Petersdorff på Einsiedelsborg, et
stort gods, der lå nærmere Bogense. Han
holdt selv klapjagt på sit gods, men der var

Skytte Peter Hansen på Gammel Estrup på
Djursland fotograferet sommeren 1919 sammen
med nogle af gårdens tjenestekarle.
11*

263

264

altid to eller tre marker, hvor der ikke blev
klappet på. »Der var ingen vildt,« sagde
han. Folkene sagde om ham, at han
kendte hver hare på sine marker.
Krybskytteri blev vistnok drevet i
herregårdsskovene fra nabosognet, men
der var ingen til at fange krybskytterne,
og det var også umuligt at fange dem, da
skovene gik ud i et. Det var vanskeligt at
sige, hvor grænserne var, da der ikke var
noget lovligt hegn.
Vi gartnerelever drev en meget energisk jagt på muldvarpe i haven. Vi fik en

krone for hvert helt skind. Stamhusbesidderen samlede skindene til en kåbe til fru
en. Det lykkedes i løbet af de fire år, jeg
var der. Vi forsøgte at fange muldvarpene
med saks, men det var meget vanskeligt i
plæner, hvor muldvarpen skød lige op. I
en saks skulle den gå ind fra siden, så vi
stod på vagt. Når den skød op, så med et
rask stød havde vi en gravegreb under den
og vippede den op.
(NEU 18489, skrevet 1963).
1. Med skytter menes jægere.

Skyttens hus på Hofmansgave på Nordfyn.

Skovfogeden som jæger
Overlærer Fanny Christensen har i en
beretning om jagt fortalt om, hvorledes
hendes fader blev skovfoged og om hans
arbejde:
Min far, som har fortalt mig om det dagli
ge liv på Birkelse og Skeelslund, var hus
mandssøn fra Øland i Limfjorden. Han
var født 1864 og kom som fjortenårig til
Birkelse som gartnerelev. Stamhuset Bir
kelse var dengang det største gods nord
for Limfjorden og ejede mange gårde og
skove over hele Vendsyssel. Efter endt
læretid gik far på teknisk skole i Ålborg et
årstid for at supplere sine skolekundska
ber. Han kom derefter tilbage til Birkelse
og blev der, indtil stamherren, hofjæger
mester Erik Skeel overtog Skeelslund, en
af godsets gårde, der lå ca 5 km fra Bir
kelse. Her blev far gartner og en slags se
kretær for hofjægermesteren, som han
var jævnaldrende med, og som han på
Birkel se havde gået på jagt sammen med,
fra de kun var store drenge. Først i halv
femserne blev hofjægermesteren gift med
baronesse Gyldenkrone fra Vilhelmsborg
ved Aarhus, og hun fik ved sit giftermål
min mor, som netop havde endt sin ud
dannelse som husholdningselev på Vil
helmsborg, til at tage med til Skeelslund
som husjomfru, og her lærte mine foræl
dre hinanden at kende og blev gift i 1898.
Min mor, der var gårdmandsdatter fra
Odderegnen og et meget virksomt men
neske, fandt herregårdslivet for intetsi
gende, og det var stærkt tilskyndet af
hende, at far søgte stillingen som skovfo
ged ved Nejsumskovene, hvortil der var
knyttet et landbrug på 30 tønder land. En
familie, der forstod at få noget ud af jor
den, kunne meget godt skaffe sig en gan
ske pæn ekstraindtægt ved det. Mine for
ældre boede i Nejsum indtil 1917, da sko

vene blev solgt, og far fik nu tilbudt stil
lingen som skovfoged over Ulveskoven
ved Birkelse. Denne skov blev solgt i
1920, hvorefter mine forældre fik en for
pagtergård Åbybrohus, ved Åbybro. I
1934 afstod de forpagtningen og købte et
hus i Sindal, hvor de boede resten af livet.
På min barndomsegn Nejsum i Østvendsyssel, hvor far var skovfoged, havde
stamhuset Birkelse fra gammel tid jagt
retten til de tre Store Nejsum gårde, og
her havde det været almindeligt, at god
sets ejer kammerherre Skeel hvert år ind
bød egnens proprietærer til klapjagt. Ved
kammerherrens død i begyndelsen af dette
århundrede bortfaldt denne skik. Den
sidste af disse klapjagter fandt sted i efter
året 1903. Mine forældre havde et halvt år
tidligere tiltrådt skovfogedstillingen,
hvortil var knyttet den forpligtelse at
modtage herskabet og deres gæster, når
som helst de ønskede at aflægge besøg.
Herskabet medbragte ved omtalte lejlig
hed selv tjenere til at varte op ved midda
gen, og det var også påkrævet, da mor og
hendes unge pige havde nok at gøre med
at tilberede den af kammerherreinden be
stemte middag, der lød på: gule ærter kogt torsk med smørsauce og kogte kar
tofler - andesteg med rødkål og brunede
kartofler - og til dessert russiske pandeka
ger.
Far passede så vidt muligt på, at kryb
skytteri ikke fandt sted på godsets jagt
område, men helt at undgå det var umu
ligt, og det blev af flere af egnens bønder
betragtet som en bedrift at skjule sig i ud
kanten af skoven og nedlægge vildtet, når
det søgte ud på den tilstødende eng. 11917
blev far forflyttet til en anden af godsets
skove, Ulveskoven ved Birkelse. Her blev
krybskytteri af egnens folk betragtet som
meget nedværdigende, og en gårdmand,
som boede lige uden for skoven, og som
faldt for fristelsen til at drive ulovlig jagt,

mistede fuldstændig sine naboers agtelse,
og ingen ville omgås ham.
Min mor havde lært at tillave vildt og
var meget dygtig til det. Fuglevildt blev
stegt ombundet med spæk, og harer og
dyreryg blev, efter de var spækket, tæt
belagt med smørskiver for ikke at blive for
tørre under stegningen. Hun var da også
opfyldt af kritik, når hun havde fået ha
resteg hos naboerne, da de stegte dem, så
de var tørre som pinde. Forøvrigt var hun
også i tvivl om, om de havde fjernet hin
derne, inden de stegte dyret. Mens mor
var husjomfru på Skeelslund fik hofjæ
germesteren hvert år foræret en hjort af
greven på Lindenborg. Herskabet fik ryg
gen stegt, og resten af dyret blev saltet og
senere anvendt til at koge kål og gule ær
ter på til tjenestefolkene. De kunne ikke
lide kødet, og mor syntes også, det smagte
afskyeligt, og hun sørgede altid for, at der
også var et stykke flæsk til hver.
Far måtte til hver en tid gå på jagt i
Nejsum skovene; men udover ræve,
agerhøns og en enkelt hare skød han ikke
meget, da han satte en ære i, at der var
rigeligt med vildt, når hofjægermester
Skeel sammen med et par gæster og sin
skytte kom og tilbragte et par dage i
skovfogedboligen for at gå på jagt. Jagtud
byttet bestod som helhed af rådyr, harer
og ræve. Rådyrene tog hofjægermesteren
selv, mens harerne som regel foræredes til
jagtdeltagerne eller venner. Far fik ræve
ne, som han selv tog skindet af. Dyret
blev hængt op i bagbenene og fik et snit
med en skarp kniv på indersiden af alle
fire ben. Skindet løsnedes så ved halen, og
derefter var det muligt at krænge det af,
hvorefter det anbragtes med kødsiden ud
ad på et tilspidset bræt. På spidsen af
brættet fastgjordes dyrets næse, og skin
det strammedes nu godt, inden det fæstnedes til den nederste ende af brættet.
Tørringen af skindet foregik langsomt, og
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når den var tilendebragt, vendtes skindet
med hårsiden udad og blev redt med en
grov kam for at fjerne løse hår, inden det
solgtes til en buntmager i Ålborg.
Far fik lov til at beholde takkerne af de
dyr, han havde skudt, og de blev benyttet
til vægdekoration og anbragtes på hver si
de af et udstoppet dyrehoved.
Tjenestefolkene i mit hjem fortalte altid

historier om, hvordan »brokken«, som de
kaldte grævlingen, havde angrebet intet
anende forbipasserende, og for at gardere
sig imod dens bid måtte man have ægge
skaller i støvlerne, da den først gav slip,
når det knasede. Far lo ad disse historier
og sagde, at grævlingen var et meget
fredsommeligt dyr.
(NEU 17099, skrevet 1962).

Stamhuset Birkelse var omkring århundredskiftet
hovedsæde for et stort godskompleks fordelt på en
række gårde, som var forpagtet ud. Men selv i
skove langt fra Birkelse blev der indtil 1903 holdt
klapjagter sammen med egnens proprietærer.

Skovfogeden som jæger
Marie Hansen er født 1886 i et fæstehus i
Rude under Holsteinborg, hvori familien
havde boet siden 1803. Hendes bedste
forældre boede da også stadig i huset.
Dengang var faderen skovarbejder og
tjente kun en lille løn til at ernære både
forældre og en voksende børneflok. 1889
avancerede han til opsynsmand i Rude,
og 1895 blev han endog skovfoged på
Glænø. Det var det højest tænkelige
avancement for husmandsdrengen, som
begyndte som vogterdreng på Holstein
borg:
Jeg så i Sorø Amtstidende 19. marts, at De
skrev om jagt fra ældre tider. Min far var
skovfoged på Glænø. Der var meget sjæl
dent grævlinger, men mange ræve. Så
blev der sat sakse ude omkring, hvor ræve
ne havde deres gange. Det var sakse, som
blev lagt ned under noget løv, og som så
smækkede sammen, så snart ræven trådte
på dem. Saksen var gjort fast med et reb,
som så blev bundet fast til en pæl. Så
kunne den ikke komme fri. Far gik så ud
om morgenen klokken 3^2 for at se til
saksen, men han havde jo sin bøsse med,
så han kunne skyde ræven. Far fik 1 kr for
hver ræv, han fangede. Der var jo også
klapjagt to gange om efteråret. Aftenerne
før klapjagter gik far og to skovarbejdere
ud klokken 11 og satte aviser ved ræve
gravene, for så var rævene gået ud, og så
kunne de jo skyde dem. Ræven turde
nemlig ikke gå i sin hule, når aviserne
hang der.
Far fangede også mus i høje blikdåser,
som blev gravet i jorden og så lidt korn
ned i, så blev der lagt noget over, så de
ikke kunne komme op igen. Det var, når
der lige var plantet små træer. Dem var
musene så slemme til at gnave barken af.
Far lavede også doner. Det var til at

fange fugle i. De var af hestehår, der blev
flettet fire lange hestehår sammen og
hængt op i træerne med et lille bær i. Når
så fuglene kom flyvende efter bærret, så
trak hestehåret sig sammen, og fuglen
blev hængende. Far fangede også fasaner,
men det var i firkantede bure, som der
kom sæd ind i. Så var der en lille lem, som
de løb ind af, men den slog så op, så de
ikke kunne komme ud igen, men det var
jo kun, når der skulle sendes til andre sko
ve. De blev jo fanget levende og sendt.
Jo, nu har jeg skrevet lidt, jeg ved ikke,
om det er rigtigt af mig. Jeg er en gammel
kone på 76, så det er da nogen år siden, jeg
var barn og var hjemme, men nu en ven
lig hilsen fra Marie Hansen, Grønsund.
Her bor jeg nu, for det er 11 år siden, jeg
mistede min mand, så jeg bor hos en søn,
som er fisker.

interesse, som hun havde fælles med grev
Bent Holstein, som besøgte hende og sør
gede for, at nogle af de fundne ting kom
på Nationalmuseet.

Mange tak for Deres venlige brev, men
jeg kan ikke huske, hvad fuglene blev
brugt til, men det, de blev fanget i, bestod
af en pilegren, som blev bøjet som en tre
kant, og på indersiden af den blev den løk
ke af hestehår så hængt, og rønnebær el
ler et andet rødt bær blev så sat i. Når så
fuglene kom og ville tage bærrene, trak
løkken sig sammen, og fuglen blev hængt.
Det var vistnok mest kramsfugle.
(NEU 17422 og 17506, skrevet 1962).
Når Marie Hansen reagerede på NEU's
forespørgsel i avisen, skyldes det måske,
at hun var godt kendt med museet. Hun
har levet næsten hele sit liv på Glænø,
hvor hun var gift med en fisker. Hun
havde endnu i 1962 et fæstebrev udstedt
1825 af grev Frederik Adolf von Holstein
til hendes mands bedstefader på det hus,
hvor Marie Hansen boede som fiskerko
ne. Hun interesserede sig i det hele taget
for gamle ting. Hun samlede således også
redskaber fra stenalderen. Det var en
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Jægere og jagtglæder

Hønsejagt og klapjagt
Caroline Konow er født 1869 på Ølstedgård. Hun tilbragte sin barndom på Hollufgård og tiden 1879-1898 på Valdemarsslot på Tåsinge, hvorfra jagterne
beskrives:
Ikke lang tid efter høstgildet indtraf en
anden årligt tilbagevendende oplevelse,
nemlig afholdelse af de store klapjagter.
Dog allerede i september havde vi megen
glæde af en anden form for jagt: Hønse
jagten, der foregik på mere dagligdags,
men dog såre hyggelig måde. Herrerne og
adskillige fastansatte skytter begav sig
med deres dresserede hunde ud på mar
kerne i det ret udbredte jagtdistrikt, og
ved tolvtiden kørte familiens damer, om
muligt hver dag, ud og mødtes på et aftalt
sted for på en eller anden grøftekant at
nyde det medbragte smørrebrød sammen
med de sultne og måske halvtrætte jægere

Valdemar Lindegaard, søn fra Lykkesholm på
Fyn, fotograferet 1905 af Bodil Lange på en jagt
på nabogården Ørbæklunde. Han havde titel af
jægermester, og den passede godt, fortæller Kai
Uldall, som er hans lærling som jæger, for han
var en dygtig jæger, og hans eneste interesse var
jagt, medens den forpagtergård, som han skulle
leve af, ikke optog ham. Han døde i Argentina.

og hunde; men maden smagte, ikke
mindre den uundværlige solbærrom, som
efter datidens skik var hjemmelavet og al
tid tilpas lagret. Dagen endte med en hyg
gelig middag klokken 6 og aften sammen
med godsforvalteren og skovrideren til et
slag l'hombre eller whist.
Ja - og så oprandt i november måned
den næste jagtbegivenhed: den store
klapjagt, der optog tre eller fire dage. For
ud for disse dage gik der mange forbere
delser - ikke alene for skovrideren, der
sammen med de fast ansatte skytter skulle
sørge for at få klappere fra hver deres
område til at give møde; da de fleste af
dem var skoledrenge, har det sikkert ikke
været vanskeligt at få deres ja til den fri
dag. Også i huset herskede der travlhed.
Af jagtselskabet indfandt de nærmest bo
ende sig om morgenen den første jagtdag;
men allerede eftermiddagen før - det
kaldtes samlingsdagen - arriverede en del
slægtninge, enkelte med koner, venner og
bekendte for at bo hos os, så længe jagten
varede. Der var således nok at tænke på
med at få alle gæsteværelserne i orden og
varmet op ved hjælp af de hyggelige
brændekakkelovne.
Ligeså var der i køkkenområdet store
forberedelser, da der skulle skaffes mad
fra morgen til aften i flere dage: Mor
genmåltid med the, kaffe, æg og friskt
bagværk, frokost en dag hjemme, de an
dre dage - i reglen ledsaget af husets da
mer - bragt ud i jagtområdet, en af dagene
altid indtaget i en meget hyggelig og

gæstfri bondegård, hvor vi blev trakteret
med de vidunderligste æbleskiver og kaf
fe. Efter hjemkomsten, når mørket var
faldet på, var der tid til en lille hvile for
jagtherrerne før middagen klokken 6. Den
bestod i de tider af mange og efter vor
mening nu af alt for tunge retter, for eks
empel:
Østers
Agerhønsesuppe
Pighvar
Kogte ænder med roer
Hummer i mayonnaise
Dyresteg
Kaffeis
Frugt

Saint Peray
Madeira
Romané
Champagne
Gi. Sherry

Middagen trak altid i langdrag, da der fo
regik forskelligt, der hørte sig til som skik
og brug ved jagtmiddage. Der blev blandt
jagtherrerne udnævnt en såkaldt »fiskal«,
og for ham skulle de øvrige stå til regn
skab for deres bedrifter på jagten, og dette
gav altid anledning til megen spøg. Efter
den lange middag og kaffe i dagligstuen,
hvor damerne forblev, mens herrerne - da
tobak sammen med damerne dengang var
utænkeligt - gik i billardstuen og røg og
dyrkede det yndede billardspil i et par ti
mer; så fik man the i dagligstuen.
Efterhånden som husets børn blev voxne, blev det til deres store glæde indført,
at der den sidste aften blev danset, i be
gyndelsen til klavermusik af min moder,
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som spillede udmærket til dans, men snart
efter gik man over til et spillemandsorke
ster fra en landsby. Til denne sidste mid
dag var der indbudt flere gæster - de be
nævnedes »suppejægere« - med damer;
det fordrede også souper, da man holdt
længere ud, fordi man næste morgen ikke
skulle så tidlig på benene som på jagtda
gene, og de boende gæster blev til om ef
termiddagen. Så hvilede vi ud, drøftede
de, som vi altid mente, vellykkede dage.
Så stod julen snart for døren, og forbe
redelserne til denne var mest stilfærdigt
indendørsarbejde, så som håndarbejde,
forarbejdning af juletræspynt og lignen

de. Dog nogen juleslagtning var selvføl
gelig også nødvendig. Juleaftensmåltidet
bestod af risengrød, flæskesteg og æble
skiver, og 1ste juledag havde vi, ligesom
på de andre 1ste helligdage i året, den skik
at spise suppe og peberrodskød til middag
kl. 12 samtidig med hele gårdens perso
nale. Julen forløb ret stille, kun een fast
boende gæst, en forkælende tante, der al
tid medbragte en kuffert fuld af lotterige
vinster til megen fornøjelse og glæde i ju
leferiens aftener. En enkelt julejagtdag
faldt der dog også af, før harerne skulle
fredes.
(NEU 19711, skrevet 1964).

Klapjagt vistnok på Valdemarsslot omkring
århundredskiftet. Skovens folk ses på fløjene og i
baggrunden, forrest står godsejerne, hvoraf 4
lensgrever og 3 baroner kan identificeres. Alle er
de klædt godt på, ligesom lommelærken fylder i
trøjelommerne. Efter billedet at dømme har
herrerne dog fået mere at drikke, end der kunne
rummes i lærken, så fotografiet er nok taget efter
frokosten.

Valdemarsslot på Tåsinge fotograferet 1957 af
Niels Elswing. Øen var tidligere fæstegods under
herregården, der således havde jagtret til hele
øen. Den store klapjagt i november varede tre til
fire dage, og der skulle fyres op i mange af
gæsteværelserne i hovedbygningen, der ses til
venstre.

Lensgrevens jagtfrokost
hos forpagteren
Cathinka Madsen var fra 1911 forpag
terfrue på Pårupgård under Knuthenborg:
Greven på Knuthenborg Egert Christoffer
lensgreve Knuth, sådan skrev han sig, det
var ham, vi var forpagtere under på
Pårupgård, sendte bud, at den dag skulle
der holdes klapjagt i Skånshave og vore
marker og vor lille skov, ca 4 tønder land
skov, der lå i forlængelse af vor store ha
ve; der var en rosenpergola imellem. På

omtalte dag samledes jægerne på gården
klokken 10. Skovrideren på godset var
jagtfiskal, og så kom 12 jægere. Senere
kom grevens hovmester med frokosten,
som blev spist hos os klokken 12. Han tog
mit køkken i besiddelse. Det var ikke altid
så nemt, da vi skulle have herrerne til
middag klokken 6. Når det var grevejagt,
var alle i smoking til middag. Ellers pleje
de jægerne at have kuffert med lange
bukser og sko med til aften. Altså denne
gang kom hovmesteren og pakkede ud. Vi
fik gullasch, kartoffelmos, smørrebrød,
pandekage og kaffe i spølkummer, men
selvfølgelig københavnsk porcelæn. Dette
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var under første verdenskrig, og vi geme
ne mennesker havde ikke i lang tid haft
hverken mel eller fedtstof til pandekager,
og jeg var gravid, og altså lækkersulten.
Jeg bad om en pandekage og fik den. Så
kom jægerne og skulle spise, og greven
tog selvfølgelig mig til bords. Så kom vi til
pandekagen, og så manglede der en. Der
var en, der blev flov, men jeg reddede mig
med at sige, hos os tæller vi aldrig maden,
og tænk, så på et stort grevskab.
Jagtfiskalen sætter jægerne på plads på
de forskellige såter; de fornemste jægere
på de såter, hvor der kommer mest vildt.
Om formiddagen kommer vildtvognene
og samler op, hvad der er skudt. Det bli
ver så lagt foran hovedtrappen, hver art
for sig. Så rejser fiskalen sig op, og hver
jæger må opgive, hvad han har skudt. Det
skal så passe med antallet af skudt vildt i
gården. Samtidig idømmer han hver jæ
ger, der har forbrudt sig, bøder. Når en
jæger skyder ind over en andens domæne,
når en jæger kommer for sent og så vide
re. Dersom en jæger kommer gående og
skræver over vildtet, giver det en meget
stor bøde, eller dersom de ikke bruger jæ
gersprog, og alle bøder går til klapperne.
Eksempler på jægersprog:
Hunharen hedder sætter.
Hanharen hedder ramler.
Ørerne på haren løfler.
Benene løb.
Blodet cens (ved ikke om det er rigtigt sta
vet).
Fasanhane, når den kommer, råber klap
perne teror.
Jagtkniv hirschfænger.
Et dyr ligger aldrig, det sidder eller sad.
Men man skyder aldrig i sædet.
Et dyr er aldrig dødt, det er forendt.
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(NEU 16687, skrevet 1961).

Klapjagt set fra jægerens
synspunkt
Axel Thrane er født 1892 på Hejselt i
Vendsyssel. Han har haft rig lejlighed til
at deltage i klapjagter, især på Dragsholm, hvor han var forvalter:
Imidlertid var alle klapperne ankommen
og opholdt sig på gårdspladsen, hvis de
ikke allerede var gået i stilling i mark eller
skov. Ofte begyndte jagten ved 9-tiden,
og efter at jægerne var forsamlede uden
for hovedbygningen, holdt jagtherren en
tale. Efter at have budt alle velkommen
skildrede jagtherren, hvorledes jagten
skulle foregå, hvor mange såter der skulle
drives af inden frokost, og hvilke dyr der
måtte skydes. Den gode jagtherre hen
stillede altid til jægerne om forsigtighed
med bøssen, og at de almindelige jagtreg
ler skulle overholdes. Som sidste punkt
inden afgang valgte han en kendt jæger
som »jagtfiskal«. Denne mands opgave
var at notere alt ned i dagens løb - af både
ondt og godt - og ikke mindst forseelser af
jægerne begået under jagten. »Fiskalen«
talte alle skuddene, der var afgivet i en
såt, og det skulle stemme med det antal,
som hver enkelt jæger senere indberette
de. Ligeledes afgav alle jægerne besked til
jagtfiskalen, hvad de havde skudt efter
hver såt.
Imidlertid skulle jægerne på post, og
var der langt, blev der kørt, ellers gik
man. Medens der blev sat på post, var al
tale bandlyst. Det var i reglen jagtherrens
hverv, og når der var anvist en post, var
det god kotume, at jægeren lettede på
hatten med samt et lille - tak.
Jægernes antal var højst forskelligt - ef
ter revirets størrelse; der kunne være fra
tolv og til det dobbelte. Ofte var det skik,
at når sidste jæger var sat på plads, afgav
jagtherren et skud i luften, samtidig med

at han selv gik på post, og det var signalet
til, at klapperkæden satte sig i bevægelse.
Disse blev ført af skytten eller skovfoge
den og skulle gå langsomt frem og på lige
linie, men ofte var det nødvendigt at
blæse i jagthornet eller lade fløjten lyde
for at skaffe orden.
Ret hurtigt knaldede skuddene, og det
var i reglen rævene, der lettede først.
Derefter kom rådyrene, hvis de ikke gik
bagud igennem klapperkæden. Så viste
harerne sig, og de for afsted som grå uld
totter, indtil et skud fik dem til at slå flere
kolbøtter. Af fjervildt er fasanen først ble
ven almindelig senere, men ofte lå der
snepper, og alle rovfugle blev beskudt.
I godt vejr blev frokosten indtaget i det
fri, men på de store godser var der dækket
op i jagthytten. Husets frue og enkelte
damer deltog ofte i frokosten. Denne var
specielt tilberedt for herrer, og tit var det
stegt ål og stuvede kartofler eller grøn
langkål med stribet flæsk og dertil alt,
hvad der hører til et koldt bord. Jagten
hidtil blev drøftet og diskuteret - om held
og uheld - samtidig med at der fortaltes
morsomme episoder. Det var ofte skik, at
de mere heldige jægere, der havde nedlagt
rådyr eller ræv, fik en ekstra snaps.
Stemningen kunne blive meget animeret,
men mange jagtherrer var imod for meget
drikkeri.
Imedens havde klapperne også spist
deres medbragte mad, men ofte fik de
boller, øl og sodavand, før de stillede op til
næste såt.
Jagten fortsattes, og hvis jægerne
meldte til jagtfiskalen om anskydning af
vildt, fik de en mand med en god hund til
eftersøgning, for de fleste jagtherrer gik
ud fra, at alt anskudt vildt så vidt muligt
skulle findes. Hvis der var skudt rigeligt,
kunne jagtherren stoppe jagten på et tidli
gere tidspunkt, og var der jagthorn, blev
der blæst »jagt forbi«. En vogn, som på de

I Illustreret Tidende for 1896 blev gengivet
maleren Simon Simonsens maleri af
klapperkæden på en efterårs klapjagt, antagelig
fra Bonderup på Sjælland.

større godser ofte var udstyret med kroge,
afhentede nu vildtet fra de forskellige så
ter og bragte det til gården, hvor det blev
lagt i rækker til parade. Før jægerne gik
ind for at klæde om, tog de alt det ned
lagte vildt i øjesyn, og det var et højtide
ligt øjeblik.
Middagen, som altid blev kaldt »sidste
såt«, og hvori enkelte herrer deltog, som
ikke havde været med til jagten, var altid
fyldt af feststemning. Ved det større her
skab mødte jægerne nu i kjole og hvidt

med damer. Husets frue viste nu, hvad
hendes køkken formåede at frembringe,
og sammen med jagtherrens forskellige
gode vine blev tungerne løst - og den ene
tale afløste den anden. Alle vidste, at
jagtfiskalen ville tage ordet sidst, og i
reglen begyndte han altid med: »Mine
damer og herrer —retten er sat, og dom
men faldet«. På stribe fik jægerne nu for
seelserne på jagten takseret. De var
mangfoldige og ofte opdigtede, men det
var med at få penge ind. da jagten i sin
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helhed var dyr for jagtherren. De ældste
og mere prominente gæster blev først ta
get under behandling. At forlade sin post,
før såten var afblæst, var en forbrydelse,
og hvis jægeren på post havde været uro
lig eller røget tobak, var det strafbart. Det
var ligeledes meget dyrt, hvis en jæger
undlod at aflade geværet mellem såterne.
At skyde ind i såten - eller forbi - eventu
elt afgive to skud på eet stykke vildt var
forsyndelser, der blev straffet. Der blev
også givet bøde for at skyde på vildt, der
rettelig tilhørte en anden jæger, og anskydninger var dyrt, især hvis vildtet ikke

blev fundet. At patronen klikkede, eller at
hanen sad så løst, at begge skud gik af
samtidig, var af særlig strafbar karakter,
og hvis geværet var dårligt rengjort eller
eventuelt med rustpletter, var der ingen
pardon.
Under hele jagten havde det været fi
skalens opgave at samle materiale, og han
havde ofte hjælpere, der sørgede for, at
der blev mange bøder. At tabe patroner
under jagten var meget slemt, men til grin
for den uheldige jæger var det ofte en
kollega, der havde forårsaget dette uheld.
At »lade vandet« på post eller tale til si-

Dette jagtbillede er antagelig taget på
Lykkesholm på Østfyn. Her er klapperne og deres
ledere kommet med til højre. Godsejer Rasmus
Lange fra Ørbæklunde, til hvem billedet er sendt,
står som nr 3 fra venstre. Hans søn Lars Lange
står som nr 8.

demanden måtte der også bødes for. Af de
mere alvorlige forsyndelser for eksempel
at ramme en medjæger med vildledende
hagl, det vil sige et skud, der er afgivet på
frossen jord eller anden måde - kaldet
»rikochet« blev i reglen ordnet i minde
lighed før middagen, for ikke at skade den
gode stemning. Ligeledes kunne det fore
komme, at en jæger - især hvis det var
koldt - kludrede med hanerne, og et skud
gik af. Det kunne også ordnes forud, men
det var dyrt. Tilsidst fik »suppejægerne« de herrer, der ikke havde deltaget i jagten
- en større bøde, alt efter grunden til de
res fraværelse.
Jagtfiskalens domme var uomstødelige,
og hvis en jæger viste sin utilfredshed,
blev bøden straks forhøjet undertiden til
det dobbelte under selskabets munterhed.
Hvis en jæger havde nedlagt meget vildt,
fik han en klækkelig bøde for »udryddel
se« af vildtbestanden.
Før jagtfiskalen sluttede, udtalte han
ofte, at der var sat en præmie på for ek
sempel 20 kr for den af hele selskabet både
damer og herrer, der kunne gætte nær
mest det antal skud, som var afgivet i dag
ens løb. Tit var det aftalt spil, at husets
frue eller en anden dame vandt. Derefter
udtog jagtherren to jægere, som skulle

l år 1900 tegnede Tom Petersen på Lerchenborg.
Til jagtens glæder hører også forberedelserne og
forventningerne. På tegningen hyggede jægeren
sig med at hælde krudt og hagl i patronhylstrene,
alt imens han bakkede på sin halvlange pibe.
Toddyglas, kande med varmt vand og vinflaske
hørte til glæderne, der blev gengivet i Illustreret
Tidende.

dømme jagtfiskalen - og straffen blev eftersom han selv havde været blid eller
hård.
Efter middagen ved kaffen, cognacen og
likøren modtog fiskalen de beløb, jægerne
var idømt, og han overrakte jagtherren
pengene. I den tid jeg kan huske, var
minimumsbeløbene i bøde ca 5 kr, men
kunne stige efter ovennævnte skala til
flere gange dette beløb.
For jægerne gik aftenen med kortspil,
musik og dans og en herlig jagtdag var
tilende.
(NEU 16896, skrevet 1961).

Klapjagt set fra skovfogedens
synspunkt
Herom har Sofus Eriksen fortalt, og hans
datter Rosa Engholm Petersen har ned
skrevet beretningen. Sofus Eriksen er født
1881 i Rødby, men han voksede op hos
morfaderen Peter Frederiksen (født 1834),
der var skovfoged, skytte, opsynsmand og
slusepasser ved de inddæmmede arealer
ved Stubberodde på Lolland. Beretteren
arvede morfaderens bestilling, og den
havde han til 1915, da han købte et hus
mandssted:
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Man brugte tit lokkefugle af træ. Det var
navnlig til den slags gæs, der kaldtes rulter. Svaner skød man tit med riffel. Det
var mest for fjerenes skyld. Der var dun
til en hovedpude på en svane. Kødet var
noget trannet, men man flåede dem og
fjernede fedtet, hvorefter de kom i eddi
kevand et par dage og senere i mælk. Så
kunne kødet bruges. Ænder skød man bå
de fra pram og fra skjulested mellem siv
og rør, og man havde hund til at hente
dem ind. Denne jagt var gerne enkelt
personer, højst to sammen. Det hændte jo
tit, at der til en selskabsmiddag på godset
skulle bruges vildt. Så måtte skytter og

skovfogeder ud med bøssen, men ellers
blev der holdt store klapjagter, hvor jagt
herrerne fik frokost enten i skovfogedhu
set eller i en jagthytte. Var det på skovfo
gedstedet som hos min oldefar og olde
mor, skulle konen gerne bage pandekager,
som jagtherrerne fik med rom til, efter at
den medbragte mad var spist.
Klapperne - drenge og mænd fra omeg
nen - måtte klare måltidet i det fri. Der
var mange folk i sådan en klapperkæde.
Jeg vil tro mindst 50 måske mere. Man gik
med noget mellemrum gennem mark og
skov og klappede med klaptræer, og på
den måde jog man vildtet over til jægerne.

Billedet af deltagerne i en klapjagt på en
herregård i Vendsyssel er udlånt af godsejer
H. N. Rottbøl på Børglum Kloster, hvis farfader
står som nr 4 fra højre.

Der kunne skydes et betragteligt antal
harer, fasaner og ræve sådan en dag. Der
var store forberedelser før en klapjagt. Alt
skulle være i orden, overgange over grøf
ter og kanaler, plan over hvor jægere og
klappere skulle være, og der blev taget tid,
så man også kunne planlægge spisetider.
Klapperne fik i min barndom 5 kr for så
dan en dag, i fars tid noget mindre. Skyt
ter og skovfogeder fik ikke noget ekstra.
De fik jo deres løn. Inden man tog hjem,
var der vildtparade, hvor alt vildtet blev
talt op. Derefter blev det kørt til godset og
anbragt i et vildthus, et træhus, hvor
væggene var åbne den ene fjerdedel under
taget. Noget blev taget fra til eget brug,
resten kom til byernes vildthandlere. Ef
ter sådan en jagtdag var der stor middag
for deltagerne på slottet. Skytter, skovfo
geder og tjenere spiste i tjenerstuen, men
samme mad og vin overalt. Det var store
dage, hvor adel og stormænd fra det meste
af landet deltog. For de ældre jagtherrer
kunne det knibe at stå op hele dagen, så
havde man en spadserestok, hvor håndta
get kunne lukkes ud til hver side, så man
kunne sidde på den. Det kaldtes en jagt
stol. Man havde jagttasker af læder med
stropper til fuglevildt. Man lavede tit pa
troner selv. Jeg har været med til det. Vi
købte hylstre, krudt og hagl. Vi havde et
mål til at hælde i med, og patronerne blev
lukket med filtpropper og en papskive,
hvor haglstørrelsen var angivet. Sådan en
skytte eller skovfoged havde det som dag
lig arbejde at rense og pudse sit gevær.
Løbet skulle trækkes med en stok med
klude på eller tit en tørret harefod. Det
skulle være blankt. Selve bøssen blev gne
det med fin olie. Vi børn fik helt fra små
at vide, at det var en dødssynd at sætte et
ladt gevær fra sig, og aldrig måtte vi pege
på nogen.
Om tilberedning af vildt vil jeg fortælle
lidt ekstra. Hjortevildt egnede sig for de

store stykkers vedkommende bedst til
stegning. Dog var køller og bove også fine
til røgning. Af det mere ureelle blev der
gode vildtpostejer og ragouter. Fasaner
kunne steges ombundet med spæk, røget
eller ferskt efter smag. De kunne også ste
ges i sovsen eller farseres med fin krydret
flæskefars. Agerhøns på samme måde,
hertil vildtsovs og tyttebær eller ribsgele
og pillekartofler. Skovduer kunne steges
farseret eller stoppet med dej som til mel
boller, men med flere æg eller ægge
blommer i, også ombundet med fersk
spæk. Hertil tyttebær og stegeskyen med
lidt kulør og piskefløde, små asparges
kartofler. Ænder og gæs blev stegt som
tamfugle, dog kunne moseand steges i
sovsen. De var gerne flåede, fordi de var
vanskelige at plukke. Småfugle dampede
man efter bruning i smør møre i gryde,
jævnede skyen med fløde, og i det hele
taget som duer. Harer blev lagt først i
vand så i mælk, efter at alle hinder var
fjernet. De blev spækket med ferskt eller
røget spæk og stegt i gryde eller ovn, med
sovs af fløde og sky.
(NEU 33109, skrevet 1977).

Klapjagt
set fra mosefogedens synspunkt
Trikotagehandler Alfred Povlsen har be
rettet om klapjagterne på Birkelse i
Vendsyssel. Hans fader Lars Povlsen var
født 1853 og blev mosefoged i Vildmosen
med bolig i Sandalshus, hvor Alfred blev
født 1900:
Stamhuset Birkelse ejede jagtretten fra
Åbybro til Tylstrup tillige med hele Store
Vildmose samt herregårdene Hammel
mosegård, Hjermitslevgård og Grishøj
gård samt Togmarken, som endnu hører
under stamhuset.
Når stamhusbesidderen på Birkelse
havde bestemt en dag i november måned
til den store klapjagt omkring og i den
Store Vildmose, sendte han bud til min
fader, mosefoged Lars Povlsen, Sandals
hus, og det var faders opgave at få samlet
det antal klappere, som stamherren øn
skede, som regel om ved hundrede. Jeg
husker et år, hvor vi var 130. Det var et af
årene før første verdenskrig. Det kaldtes
på egnen at boje til klappere. Klapperne
skulle så møde det fastsatte sted på den
dag, det var bestemt, som regel klokken 8.
Det var en stor begivenhed, som egnens
befolkning så hen til og talte om, længe
før de blev bojet. Klapperne blev bojet i de
omliggende Saltum, Jetsmark og Åby
sogne, og det var både voksne og unge og
skolesøgende børn. Det var en ganske
naturlig ting, at børnene fik fri fra skolen
for at være med, og daglønnen var en
krone til de voksne og 50 øre til børn fra
1900 og en del år opefter, men omkring
1910 eller deromkring steg daglønnen til
det dobbelte. Når klapperne var samlet, og
jægerne var ankommen, kunne jagten be
gynde. Selve ankomsten af jægerne var
også et pragtfuldt syn for klapperne især
de unge. Jægerne bestod jo af grever og
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baroner og store godsejere fra forskellige
steder i landet vel mest familie til kam
merherren, men også en del storkøbmænd
og andre fra Ålborg. De fleste havde vel
nok overnattet på Birkelse. Transporten
fra Birkelse til Vildmosen foregik i store
vogne med hesteforspand, landauer og
charabanc, og selv om egnens befolkning
nok var vant til at se kammerherrens ek
vipage, var det jo et særsyn at se en 4 til 5
vogne med flotte forspand, og selve jæ
gerne var jo efter datidens skik klædt i
rigtig jægerantræk, lange læderstøvler,
fjer i hatten og lignende. Far fik besked af
kammerherren, hvor første såt skulle gå,
og klapperne blev så sat ud i en lang kæde.
Den kunne jo blive lang, når hundrede
mand skulle gå med 10 meters afstand. På
givet signal fra skytten, som var på den
ene fløj, rykkede klapperkæden frem mod
jægerne, som stod i en række modsat
klapperne. Det foregik med skralden og
klappen, hujen og råben. Det bemærkes,
at signalet fra skytten var hornsignal.
Klapjagten fortsatte på samme måde
hele dagen, afbrudt af en frokostpause ved
middagstid. Klapperne havde selv mad
med. Det var mellemmader og som regel
hjemmebrygget øl i dunk eller flaske.
Termoflaske kendtes jo ikke dengang. Jæ
gerne indtog deres frokost i mit hjem.
Frokosten, der også bestod af smørrebrød,
blev bragt fra Birkelse til mit hjem om
formiddagen og anrettet af tjeneren,
Christoffer, en markant skikkelse i »liv
re«, og der gled vel nok nogle snapse ned
til klemmerne. Humøret var højt efter
spisningen.
Ved aftenstid var jagten forbi, og jagt
byttet blev kørt til Birkelse. Jeg husker
ikke nu antallet af vildtet, men jeg husker,
at der var en masse ræve og harer, vel
80-90 stykker vildt ialt. Af fuglevildt var
det hovedsagelig bekkasiner, urhøns, ænder og høge. Fasaner fandtes ikke den

gang. Jagtmiddagen stod på Birkelse, men
hvordan den formede sig, ved jeg intet
om.
(NED 19224, skrevet 1963).

Klapjagt og kongejagt
Carlin Klæsøe er født 1877 i Klæsøgård i
Lindelse på Langeland. Han fortæller om
jagten på fødegårdens jorder, men da han
som ung var lærer i Botofte, kommer han
også ind på klapjagterne på Tranekær:
Til at køre jagtbyttet hjem havde man i sin
tid på Tranekær en særligt formet vildt
vogn, hvor det skudte vildt blev hængt op
på et stillads på vognen, så de vejfarende
kunne se jagtudbyttet. Og denne form for
transport var sikkert ikke just pral, men
havde det formål, at de skudte dyr kunne
afkøles og ikke tage skade ved at lægges i
bunker.
Til disse klapjagter var der tilsagt klap
pere, som i gamle dage var omegnens
bønder, fæstebønderne, men i nyere tid
arbejderne fra ladegården og slotshaven
og så de største drenge fra skolerne i Tra
nekær og Botofte. Og disse klapjagter var
årlig tilbagevendende festdage for Trane
kær og omegn. Flere gange var der »kon
gejagt«, og så var der særlig fest, som be
gyndte allerede ved kongens ankomst, når
byens og omegnens børn og en del voksne
stillede op ved indkørselen til slottet til
kongemodtagelse, og man kan ikke just
sige, at da måtte alle mand af huse, men
mange mødte op, og skolebørnene fra
Tranekær skole mødte fuldtalligt op med
lærerne i spidsen. Og engang blev kongen
så glad over denne modtagelse, at han
forærede børnene i Tranekær skole et lys
billedapparat.
Hvad kongen sagde og gjorde på en så
dan jagtdag blev naturligvis omtalt og

drøftet lange tider derefter, og var man så
heldig at komme kongen så nær, at han
lod en bemærkning falde, følte man sig
meget beæret. Dog ikke altid. Sådan
hændte det engang, at kongen skulle
igennem et ret tæt krat, og bagefter kon
gen fulgte en mand, som kom til at træde
kongen i hælene! Så vendte kongen sig
om og sagde til manden: »Hør min herre,
jeg har naturligvis ikke noget imod, at De
går i Deres konges fodspor; men jeg beder
Dem vente, til jeg har forladt dem«.
Lignende klapjagter blev også afholdt på
de øvrige herregårde på Langeland, og de
formede sig - men i mindre målestok omtrent som klapjagterne på Tranekær.
På Tranekær var der 2 skytter - jægere
kaldtes de; men på de øvrige herregårde
her på øen var stillingen som skytte og
skovfoged som regel forenet i samme
person. De to jægere boede i nærheden af
Tranekær - den ene ude i skoven, og hus
ene var »jordløse«. De bar begge uniform
med hensyn til huen og jakken. På de øv
rige herregårde kendtes skytten på huen og så naturligvis på bøssen, som han i
jagttiden næsten altid havde med. Med
hensyn til jægernes plads i samfundet, vil
jeg mene, at de følte sig lidt bedre end folk
i almindelighed - sådan en mellemting
imellem en håndværker og en kontor
mand på godskontoret - en lille smule
bedre end en skolelærer.
(NEU 16157, skrevet 1960).

Parforcejagt, hvor et stykke vildt forfulgtes af
jægere til hest, blev drevet ved hoffet indtil 1777.
På den tidligere statsministers storgods
Frijsenborg forsøgte man at genoplive denne
jagtform i årene 1882 til 1887. Mogens Frijs
havde gjort tjeneste på legationen i London, og
forbilledet var den engelske overklasse. Der var
imidlertid ikke på de beskedne danske herregårde
grundlag for denne form for sport, som iøvrigt lå
langt fra tidens idealer for, hvordan jagt burde
drives. Otto Bache malede et storslået billede af
jagten i 1882. Det findes på Frijsenborg og
bringes her i fotograf Th. Andresens gengivelse.

12*

Klapjagt
på Sallings frugtbare jorder
Bertel Thomsen er født 1880 i en gård i
Grinderslev i Salling, hvor der var hele
fem herregårde. Hans beretning viser, at
jagten ikke var den store post på herre
gårdens regnskab:
Det var kun herregårdene, der håndhæve
de jagtretten med stor strenghed over de
res ejendom. Om årsagen dertil var, at de
ville have vildtet til deres eget bord og
mund, eller det var for at give vildtet et
fredet sted, hvor det og dets yngel kunne
leve og trives uforstyrret af tilfældige jæ
gere og hunde, er jeg ikke klar over, men
sikkert er det, at der i Salling altid var
flere jægere, end der var ræve og harer.
Min far forbød ingen at jage på vor mark,
og jagtretten var aldrig overdraget til no
gen enkelt person.

På herregårdene afholdtes der hvert år
klapjagt. Når der var klapjagt på Langes
gård, lå der altid nogle jægere inde bag det
dige, der udgjorde skellet mellem Langes
gård og vor mark. Jægerne, som var ind
budt til at være deltagere i klapjagten, så
på disse fremmede jægere med onde øjne
og ønskede dem et sted hen, hvor det gik
endnu hedere til end ved nogen klapjagt.
Disse uønskede jægere havde intet med
selve klapjagten at gøre. De ville bare sky
de det vildt, som af klapperne blev skræmt
ind over skellet til vor mark. Da Deichmann i midten af 1890erne blev ejer af
Langesgård, ville han af min far have købt
jagtretten på vor mark, men min far ville,
at alle de jægere, husmænd, håndværke
re, unge mennesker og andre, som ingen
jagtret havde noget sted, skulle som hid
indtil have et sted, hvor de kunne vedlige
holde og opøve deres medfødte jagtmen
talitet.
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Da Deichmann under en klapjagt ville
drive nogle af de uindbudte jægere bort
fra skellet af vor mark, satte disse sig til
modværge og nægtede at fjerne sig fra
skellet. Blandt disse jægere var der en ung
fisker. Han kom i skænderi med Deich
mann, og de tog begge fat i hinandens
frakkekrave, men da Deichmann pludselig
trådte et skridt tilbage og rettede sit jagt
gevær (bøsse) truende imod ham, så løb
fiskeren, men Deichmann var i den grad
ude af sig selv, at han kastede sit gevær
efter ham. Ved geværets sammenstød
med den frosne pløjemark gik der et skud
af, men det ramte ingen. Denne hændelse
blev i lang tid derefter drøftet mellem alle
jagtinteresserede. Der kom dog ingen
retssag ud af det, hvad nogle havde ven
tet, men dette fortæller, hvordan jagt og
jagtret kunne - og fremdeles kan - bringe
selv fornuftige mænd til at tabe fatningen.
En gang i min drengetid kom skovfoge
den på Eskær op til vor lærer og ville ger
ne på en bestemt dag have tolv drenge
fritaget fra skolen. De skulle være klap
pere ved en klapjagt. Læreren gik med på
hans forlangende, idet han mente, at det
kunne være en oplevelse for drengene at
komme med til en klapjagt på Eskær mark
og skov. Dernæst spurgte han, om der var
tolv af de største drenge, som kunne tæn
ke sig at komme med. Jeg meldte mig
sammen med elleve andre, men vi måtte
jo tage dette forbehold, at vor indmeldelse
var betinget af, at vore forældre gav tilla
delse dertil. De fleste af os var dog over
bevist om, at der fra forældrenes side ikke
ville være noget i vejen. Da jeg forelagde
sagen for mine forældre, blev min mor
noget betænkelig. Hun havde en vistnok
medfødt skræk i blodet for alle slags sky
devåben, men min far undte mig gerne
denne oplevelse og fornøjelse, og min mor
bøjede af, og jeg blev klapper. De faste
folk, daglejere og karle på Eskær skulle

også være klappere. De udgjorde de faste
punkter i klappernes kæde. Karlene var
ligesom vi drenge udstyret med to stykker
tynde brædder, som var tildannet, således
at den ene ende af hvert stykke udgjorde
et håndtag, så de var lette at have i hån
den, når der skulle klappes. Daglejerne,
hvoraf flere var ældre mænd, havde en
stok (kæp) i hånden, men de skulle heller
ikke klappe. Der gik en voksen - mand
eller karl - på hver fløj af kæden. Han
skulle gå lidt længere fremme end de øv
rige led i kæden. Det var for at forebygge,
at ingen af de opskræmte harer skulle for
vilde sig ud over skellet og der blive til
jagtudbytte for de uvedkommende jæge
re, der lå placeret på den anden side af
skellet for muligvis at få en lille andel af
de flygtende harer. Bortset fra de to
mænd på fløjene, gik der tre drenge mel
lem hver af de voksne. Det var en ret
streng dag. Jorden var våd og tung at gå
på, især var pløjemarkerne træls. Træsko
ene blev så tunge af den våde jord, der
klæbede sig så fast til dem. En svag tåge
forhindrede os i at se ret langt frem for os,
og det gjorde, at markerne kom til at se så
endeløse ud, og at vi ikke så ret mange af
de harer, vi skræmte op af deres lejer. Der
skete dog ingen uheld eller ulykker. Der
blev skudt to ræve og 24 harer. I en spise
pause midt på dagen blev vi klappere
trakteret med to femøreskager hver. Om
aftenen, i mørkningen - jagten sluttede,
så snart tusmørket meldte sig - blev vi
drenge bænket i folkestuen, men ikke
sammen med karlene for de havde hver et
eller andet arbejde at varetage, før de
måtte spise. Vi fik til aftensmad stuvet
kartofler med et stort stykke pølse til og
derefter smurt mad med pålæg og al den
mælk, vi ville drikke. Endvidere blev der
af skovfogden til hver dreng udbetalt 50
øre i dagløn. Hvor meget karlene og dag
lejerne fik udover deres løn, ved jeg ikke.

Under hele klapjagten havde skovfogeden
overkommandoen over alle klapperne.
Skovfogeden boede i et hus i skoven. Han
havde den største del af sit arbejde i sko
ven, men om høsten og andre travle tider
hjalp han til som arbejder på gården.
Jægerne var omegnens herremænd og
deres jagtkammerater. Hvorledes de var
placeret, har jeg ikke rede på. Det var al
mindeligt, at jægerne efter en klapjagt
blev indbudt til en jagtmiddag, men
hvorledes denne forløb, har jeg ingen an
else om.
Der var ingen fastansatte skytter på no
gen herregård i Salling. Hvis der havde
været det, så havde jeg vidst det. I Grin
derslev sogn var der 5 herregårde, og bør
nene fra de tre, Eskær, Astrup og Langes
gård gik i samme skole som jeg. Kryb
skytter fandtes vel også i Salling, men jeg
har aldrig hørt om nogen retssag angåen
de krybskytteri der. Derimod kendte jeg
visse jægere, der om aftenen bevogtede de
stier, som vildtet fra herregårdenes skov
og mark fulgte ind på de områder, hvor
alle havde lige ret til at jage, og der skød
de ofte vildtet også efter solnedgang.
Dette kan vel nok kaldes ulovlig jagt, men
ikke krybskytteri.
(NEU 21144, skrevet 1961).
Efterårets jagter kunne være lejlighed til at få
kongeligt besøg. De danske kronprinser var
flittige til at rejse rundt og knytte kontakter.
Jagtbilledet fra Palsgård ved Juelsminde i 1901
viser den svenske kronprins Gustav som gæst (nr
22 fra venstre). Bag ham på begge sider står den
italienske gesandt med frue og ved hans side til
højre fru de Neergaard fra Åkjær og til venstre
værtinden baronesse Wedel Jarlsberg fra
Palsgård. Yderst til venstre står kronprinsens
adjudant. Som nr 3 ses lensgreve Mogens Prijs til
Frijsenborg, dernæst hofjægermester Chr.
Neergaard til Åkær og godsejer Sigismund
Castenschiold til Ussinggård, dernæst dennes
broder og lensgreve Wedell til Wedellsborg.
Værten baron Fritz Wedel Jarlsberg står
næstyderst til højre.
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Dyrehuset og den gamle ugle
/ Det Kongelige Biblioteks billedsamling
fandt udgiveren et gammelt fotografi,
hvorpå der stod dyrehuset i Fruerlund ved
Dragsholm. Da jeg ikke vidste, hvad der
lå i ordet dyrehuset, sendte jeg en kopi af
billedet til Peter Jakobsen, som er NEU's
medarbejder på den egn. En gammel mand
gav Peter Jakobsen disse oplysninger:
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Det var en stor dag for os drenge, når vi
skulle med på jagten som klappere. Vi var
samlet 50-60 drenge ialt. Hvis læreren
var uvillig til at give os fri fra skolen,

kunne vi sige: Så får De altså heller ingen
hare! Det var en regel, at lærerne i de
forskellige skoler fik en hare fra godset på
denne dag for deres venlighed. Vi drenge
tjente en krone. Arbejdere på godset og i
skoven samt enkelte fæstere var også med
i kæden som klappere. De tjente to kroner
på sådan en dag, og det var en stor dagløn
dengang. Det var nok også nødvendigt for
at dirigere de mange drenge.
Jagten foregik i to afdelinger. I de sko
ve, som lå mest afsides, deltog almindeli
ge mennesker uden større rang. Denne
jagt blev kaldt sjoverjagten.
Ved jagten nærmere godset og særlig i

Godsejeren på Dragsholm havde i skoven
Fruerlund et gammelt træhus. Her ophængtes det
skudte vildt efter klapjagter. Der blev opdrættet
fasaner i huset, hvor der også boede en ugle, som
brugtes ved jagt på krager. Mon ikke huset
tidligere har været et lysthus eller en thepavillon.

Fruerlund deltog højere herrer med en el
ler anden titel. Her var der altid mange
fasaner. Det var klappernes pligt at sortere
flokken og med et råb meddele, om det var
høne eller hane, som lettede. Hønerne var
fredede. Det kunne jo ske, at en klapper
tog fejl, og dette kunne give ubehagelig
heder. Det kunne også hænde, at en jæger
blev lidt svagtseende, især efter en god
frokost. Vi oplevede også, at en jæger
sendte nogle hagl igennem frakkehjørnet
på skytte nummer to, som var med i kæ
den. Skytten var en rolig mand, som hed
Kæhr, men han blev så vred, at han forlod
jagten med det samme.
Det var denne mand, som sørgede for at
bevare opdrættet af fasaner i huset i Fru
erlund. Hvert forår kørte han fra dør til
dør hos folk for at købe rugehøns. Disse
blev lagt på æg fra gårdens fasaneri. Det
skete, at nogen tabte lysten til at ruge, når
de kom på et fremmed sted. Men der si
ges, at han opfandt en metode, som gav
dem lysten tilbage. Han plukkede fjerene
af brystet på hønsene. Derefter brændte
han disse bare pletter med nælder, og
hønsene fik kløe dette sted. Nu blev høn
sene glade for at ligge på æggene, og da

Godsejer Rasmus Lange, Ørbæklunde, med ugle
under armen. Uglen bandtes til en pæl, og
jægeren tog plads i en løvhytte, hvorfra han
kunne skyde de krager, som slog ned på deres
fjende uglen. Gården havde en gammel skytte,
hvis arbejde det egentlig var at bortskyde krager
og rovfugle, men en jagtinteresseret godsejer
kunne selv tage fat. Fotografiet er taget af
godsejerens frue Bodil Lange.
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kløen var forsvundet, var de blevet for
trolige med reden.1
I Vildthuset boede også en ugle, som
blev meget gammel. Den blev brugt til
kragejagt. Krager og ugler er bitre fjen
der, og derfor havde uglen stor tiltræk
ningskraft. Drengene fandt, at det var
meget interessant at drille uglen, thi den
kunne blive meget vred. Dette dyr gjorde
også gavn efter sin død, thi den blev ud
stoppet og kunne atter bruges til at lokke
krag er til. Efter klapjagten kom material-

kusken med en stor fjedervogn og bragte
vildtet op til dyrehuset. Når dagen var
sluttet, blev klapperne hentet i lang høst
vogn. Jeg husker engang, at vi var kom
met så mange på vognen, at den sank ned i
skovbunden, og vi blev kommanderet til
at skubbe vognen fri.
(NEU, skrevet 1980).
1. Man skal lægge mærke til indledningen »der si
ges«. Skytters historier kunne godt spille på tilhø
rernes ukendskab til hans særlige fag.

Medens klapjagterne var massenedskydning af
vildt fortrinsvis til salg, var piirschjagt egentlig
sportslig jagt, hvor jægeren listede sig ind på
vildtet, som Fr. Winther har skildret det på en
tegning dateret Liselund 1896. Den er gengivet i
Illustreret Tidende.

Fra vogn og på listefod
Cathinka Madsen er født 1887 i Rødby.
Hendes mand Jørgen Madsen var fra 1911
forpagter (senere ejer) af Pårupgård un
der Knuthenborg:
Jeg husker fra min barndom, den er
stærkt knyttet til Ålholm, at grever, ba
roner og større herremænd indbød til
middag med damer; det var jo altid i
»kjole og hvidt«. Man fik en stor middag
med 5-6 retter mad, diverse vine, kaffe og
cognac. Dette var i forsommeren i fint
vejr og måneskin. Så kom en charabanc
for døren. Der var kusk og tjener på buk
ken. Så kom selskabet eller den del, der
deltog i jagt, der er jo altid »suppejæge
re«, og tog plads i vognen både herrer og
damer. Tjeneren på bukken havde skyde
våbnene. Det var riffel med kugle. Han
havde også en kurv med forfriskninger.
Der kunne være megen tørst efter sådan
en middag. Når de så fik øje på dyr,
grevskabets skytte havde jo i forvejen
fortalt, hvor de omtrent gik, så fik den
fornemste gæst sin riffel og skød, og så
drevne var de, at der ofte kom flere dyr i
vognen hjem.
Denne jagt blev også drevet i mindre
muntre former. Beretterens mand har
således dyrket den. Man kører gennem
skoven tidlig morgen.
Når det rygtes imellem jægere, at der om
natten er faldet snepper, skal de fleste jæ
gere ud, ja, der er nogle jægere, der lige
som kan lugte snepperne, og man ved som
regel, hvor de falder.
En sneppe er en af de fineste fugle til et
bord. Det er en regel blandt ældre jægere,
at kongen får den første sneppe. Da min
mand købte hovedparcellen af Pårupgård
efter udstykningen, fik han jagtretten i
Skånshave med, og hans gode ven over

retssagfører Carl Kjær, Maribo, fik lov at
gå der. Engang kom han med snepper,
han havde skudt, og siger: Ja, den første
sendte jeg ind til kongen. Min mand sva
rer: Ja, Kjær, men det er altså min skov og
også min sneppe! Hvortil overretten raskt
svarer: I takkeskrivelsen står der: Hils
Madsen!
(NEU 16687, skrevet 1961).
I en beretning om tilberedning af vildt,
skriver Cathinka Madsen:
Ved at begynde med den fornemste fugl
bliver det jo sneppen. Den flås ikke, men
pilles med undtagelse af hovedet, idet det
flås. Når man, som det hedder, sætter en
fugl op, presser man lårene ind imod bry
stet og presser dette frem og sætter en
tråd ind fra den ene side og tilbage igen og
binder den. Herved kommer fuglen til at
se ud, som det er bare bryst og mere fyl
dig. Med sneppen bruger man den lange
hals og presser det lange næb igennem
lårene, der hører een sneppe til hver per
son. Så kommer sneppe brødet. Man tager
lever, kråse og en fedtarm, vasker og hak
ker det fint, bruner det i en lille kasserolle
med et løg, salt, peber og rødvin. Serverer
det på runde rugbrøds croutoner, som er
ristet i smør. Lidt svampe kan komme
ved, også hakket.
En opskrift på snepper fra afdøde over
retssagfører Kjær lyder således: Man ta
ger et søm, slår det i væggen 2 alen fra
Jørgen. Så tager man en snor, binder om
halsen på sneppen. Så samler man nogle
pinde og sætter ild på. Lad det brænde V2
time, så slukker man ilden og smider pin
dene væk. Så tager man sømmet ud, smi
der det væk, og båndet og smider det væk,
det duer heller ikke mere. Så tager man
sneppen, den er nu sort og sveden, smider
den væk, den duer heller ikke.
(NEU 17423, skrevet 1962).

Fangst af grævling
Medens herskabet tog sig af jagten på det
ædlere vildt, kunne skovarbejdere få lov
at deltage i jagt på et vildt som grævlin
ger. Herom beretter skovfoged jens Kjær
Nielsen:
Nedenstående fortalt af husmand Hans
Johansen, Rejnstrup Kirkeskov, Fugle
bjerg. Hans Johansen er død for 10-12 år
siden, over 80 år. Han havde et lille hus
mandssted under Gunderslevholm, men
måtte gøre arbejde i skoven, og om som
meren på Gunderslevholm, dog kun i
høsten. Arbejdet i skoven omfattede også
patruljetjeneste om natten efter kryb
skytter, men han deltog også i grævlingejagt om natten i august september. Når
nætterne var lyse, gik jagten løs med flere
hunde. Selv puddelhund blev brugt. Hun
dene blev selvfølgelig sluppet løs, og når
de havde »fod« af grævling, satte de ham
»fast«, og så kom en af mændene med
mordvåbenet, satte det over grævlingen,
og så fik den en på panden med økse eller
»knippel«, så den døde1.
(NEU 16895, skrevet 1961).
Grævlinger blev jaget først og fremmest
for skindets skyld, men lårene kunne godt
spises, når de var røget, og fedt af græv
ling regnedes for det allerbedste til at
smøre læderstøvler og seletøj med.

1. Til at fastholde grævlingen brugtes en fork (hø
tyv) med tre tænder, hvoraf den midterste kun var i
halv længde, og den var filet spids.
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Vildtskade og andre problemer

De Raunholtske Sviin
En splinter-nagende og flunkende ny Vise
om de bekjendte Sviin, ligefra det Øieblik
de brøde »de gyldne Lænker« (see Nyborg
Avis no 5) lige til en ond fjendtlig Skjæbne kastede dem i Armene paa deres For
følgere.
Skreven til Skræk og Advarsel for ligesin
dede vilde adelige Sviin.
Sælges til Fordeel for de Fattiges Kasse.
Trykt i Nyborg i Maskeradeaaret 1867.
Mel. Pjaltenborgs Brand

Hvis I har Lyst at høre paa
En Vise, saa skal I ogsaa faae
En, som til de andre siger Spaer To
Den handler om Raunholts gamle So
Gudskelov! Gudskelov!
Svinebæsterne fik vi dog
Gudskelov! Gudskelov!
Jøs hvor det var Sjou.
I Vinding Herred var der Skræk
De Raunholtske Sviin var spadseret væk
Sæt! efter Blod de tø'stede
Hvad Under at Buxerne rystede
(Omqvæd)
Og nogle Stakler tænkte: Ko's!
Bare de inte æder vos
Man talte om en uheldig Rad
Der maatte agere som Svinemad
(Omqvæd)

Maleren Otto Bache har i 1865 tegnet vildsvinene
i Ravnholts dyrehave. Dyrene var indført fra
Tyskland i 1868. Engang havde vildsvin været et
vigtigt jagtdyr for herremænd også i Danmark,
men de fleste steder blev vildsvinene udryddet i
15- og 1600årene, da de gjorde megen skade på
markerne. På Ravnholt indhegnede man en
dyrehave på 218 tønder land skov med et svært
stakit hvilende på en sokkel af store sten, som
hindrede svinene i at grave sig under hegnet,
men når der opstod råd i træstakittet, stak dyr af
og gjorde da megen skade både på marker og
nyplantninger i skoven. Andre godsejere havde
ikke lyst til at holde vildsvin før i nyeste tid.

Men Andre tænkte: Er den gal
Kanskee gaaer den ned til Birkedal
Og æder ham, skjønt den er adelig
Thi saadan en Præst er skadelig
(Omqvæd)
Snart paa Slipshavn dens Spor man fandt
Og hvis at Avisen talte sandt
To Tønder Kantøfler med Lethed gled
I Maven paa Svinebæstet ned
(Omqvæd)
En Dag med et den Lyster faaer
Til at see Ellen Marsviins gamle Gaard
Den sværmede nu for Titelen
Det hørte jo med til Familien
(Omqvæd)

En Mand forfulgte den en Dag
Han syntes nu det var en egen Sag
At lade sig æde med Haar og Hud
Og derfor saa haled han dygtig ud
(Omqvæd)
Fra Nyborg Skytterne gik ud
For at sende den »et velrettet Skud«
Men hvordan det gik, eller inte gik
De inte Øie paa Dyret fik
(Omqvæd)
Paa Juelsber's Grund den leved flot
Ved Iversens det bekjendte Slot
Der aad den Kantøfler i Kasseviis
Og fik Havre fra Juelsberg i masseviis
(Omqvæd)
I Nyborg »Times« der stod saa smukt
Om Kjærlighed og Svineflugt
Om gyldne Lænker og meget meer
Som allerbedst man i Bladet seer
(Omqvæd)
Men ak! den Frihed endte brat
De fangede den forgangen Nat
Nu har den nok atter paa Raunholt Bo
Og Fyen har atter for Svinet Ro
(Omqvæd)
Kai Uldall, den tidligere leder af Fri
landsmuseet i Lyngby, har afskrevet den
spøgefulde vise efter en jysk godsejers
original. Temaet om herregårdens naboer
vil ellers blive behandlet i bind 8.
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Skovens nabo og hans
iagttagelser
Martin Skovgaard er allerede citeret side
65-69, hvor han også har beskrevet en
klapjagt:
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Korrekt jægermæssig optræden er vel et
udtryk, der ikke skal tages alt for højtide
lig, når der ingen vidner er tilstede. For
målet er at dræbe det vilde - ikke at an
skyde det. Med jorderne stødende op til
skov blev fasanen passet op, når den gik i
roemarken for at fouragere. Det var da om
at komme bag på den, afskære den tilba
gevejen. Harer har den vane at gå ud af
skoven ved tusmørkets frembrud og ind
igen, når dagen bryder frem. Ved disse
tider blev der passet på harer ved skov
kanten, luret på harer. Det er ikke jæger
mæssigt, men nødvendigt for at holde
bestanden inden for rimelige grænser. Det
kendes af omtale, at en hare, som jævnlig
havde været beskudt, men uden held, var
et overnaturligt væsen, som kun kunne
rammes, ved at bøssen blev ladet med en
sølvknap i stedet for hagl. Skoven 120
tønder land stor tilhørte Ravnholt, som
holdt strengt på sine jagtrettigheder med
klapjagt en gang om året. Derfor1 var der
ingen egentlig jægermoral eller sammen
komst af flere jægere med lærke, mad og
drikke. Enhver tog, hvad de kunne få, når
vildtet stak hovedet uden for skovbrynet.
I dag er jagten i skoven lejet ud til forret
ningsfolk fra byen, og det er der megen
jagt, der er. Det er kun ganske enkelte
bønder, som selv går på jagt. De har ikke
tid.
På Ravnholt, hvortil Kragelundskoven
hører, var der skytte og til tider elev.
Uniformen var grøn med fjer i hatten.
Skytten var funktionær på godset. Han
hørte ikke til bondestanden og blev tiltalt
med efternavn2. Der var ingen jord til

Udløsningsmekanisme til mårfælde i
Kragelundskoven. Når måren kravler over
trædestokken, løsgøres den pind, som bærer et
lag af rafter og kviste med jord og sten.

Mårfælde brugt af skovløber i Kragelundskoven
på Fyn, tegnet af skovens nabo gårdejer Martin
Skovgaard. Når måren lokket af et æg kravler
ind i fælden, falder et lag af rafter, grene, jord
og sten ned og knuser dyret. Sådanne fælder har
været brugt i århundreder.

skyttens hus, men til hans indtægter
hørte salg af skind af rovvildt. Næb og ben
af rovfugle som høge, ugler og krager blev
der betalt for af jagtejeren. Krager blev
tildels udryddet ved skydning fra skjul, en
»kragehytte«. En stor hornugle var op
stillet på en stang. Den tiltrak kragerne
som deres fjende.
(NEU 16762, skrevet 1961).
Det følgende er skrevet efter Martin
Skovgaards beretning:
I Martin Skovgaards drengetid satte
skytten adskillige faldfælder i udkanten af

skoven. Det hed sig, at det var for fangst
af mår, men Martin Skovgaard mener, at
det egentlige formål var at tage de katte,
som gik i skoven, hvor de gjorde skade på
fuglevildtet. Fælderne stod nemlig hele
året, og måren fanges jo kun om vinteren,
når skindet er noget værd. Da fælderne
blev forbudt, hørte dette op, og kun
skovfogeden i Kragelundskoven fortsatte
med at sætte en faldfælde, til han døde for
nogle år siden. Deri fangede han hvert år
en tre til fire mårer, og det var en god
indtægt at have ved siden af lønnen.
Da Martin Skovgaard fik NEU's spør
geliste om jagt, gik han ud til stedet og
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studerede de rådnede rester. Der lagdes
først en granstamme på jorden. Et stammestykke lagdes oven på, og den ene ende
blev ophængt med en udløsningsmeka
nisme. På den skråtliggende stamme lag
des granstammer. Lidt fjer blev strøet hen
til fælden som fært og under stammerne
lagdes et æg. Når en mår ville tage ægget,
udløstes mekanismen, og stammerne faldt
ned og dræbte måren.
(NEU 16765, skrevet 1961).
Rovfugle blev af skytte og skovfoged
fanget med sakse. På en temmelig tyk pæl
et par meter høj stående i en ung opvoksning i skoven blev der lagt en trædesaks.
Den kaldtes en høgesaks, men det var nu
mest ugler, det gik ud over. Der brugtes
ingen mading. En anden saks var ræve
saksen med savtakkede kæber, også en
trædesaks. Min hund var løbet ind i sko
ven og stod med det ene forben i en ræ
vesaks sat ved kanten af en stor mergel
grav. Skovfogeden hentede mig, for han
turde ikke komme til hunden. Da hunden
så mig, logrede den med halen, og jeg åb
nede saksen. Hunden, en pointer, havde
ingen skade taget.
Fangst i grav er også kendt. Ravnholt
har haft en dyrehave med vildsvin. En del
var brudt ud i mine drengeår, og flere
holdt til i Kragelundskoven. Skovfogeden
gravede da en grav til at fange vildsvinene
i. Mærker af den ses endnu. Den var ca 2
meter lang, 70 cm bred, 150 cm dyb,
dækket med lange kæppe og granris. Jeg
har aldrig hørt noget om fangst i den.
Fangst med snarer har Martin Skovgaard
også iagttaget, men i modsætning til de
beskrevne fangstmåder, der er professi
onelle jægeres, så er de næste lært af en
bonde:
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På en fæstegård opvoksede min morbror,
der var født i 1841 og døde 1912. Gården

lå ret langt fra offentlig vej med store
hegn af tjørn og krat på begge sider. Her
havde vildtet sine veksler, og da gården lå
ret ensomt og tæt til en stor skov, var der
meget vildt. Min morbror har lært mig at
fremstille snarer og doner.
Snaren var en løbeløkke af ståltråd, som
kunne stå åben, men ved berøring trak sig
sammen. Den blev sat i en veksel og var
beregnet til harer. Når haren stak hovedet
ind i snaren, sprang denne sammen. Ha
ren blev hængt. Skytten fandt snarerne,
og morbror blev kaldt til godsinspektøren.
Han måtte stå ret, men kendte intet, og
han havde ikke sat sit navn på snaren.
Donen er en vidie en meter lang, der
blev bukket i en trekant med samlingerne
nedad. Der blev lavet en ridse i hver af
siderne, og igennem ridserne fastgjordes
der et hestehår, som dannede løbeløkke
midt på donen. Fra oven hang lokkebærrene kirsebær, rønnebær ned imellem løbeløkkerne. Når fuglene stak hovedet
igennem løkken, blev de hængt3.
(NEU 16762, skrevet 1961).

1. Hermed mente beretteren, at havde man været
vidne til klapjagtens myrderi, havde man intet til
overs for godsets jægere.
2. Martin Skovgaard har dog aldrig talt med skyt
ten. Denne var ikke en mand, som en bonde gav sig
i snak med, har beretteren fortalt udgiveren.
3. Drosselfugle der blev spist som en lækker
bisken.

Jagtret
Anna Gundestrup er født 1907 i et hus
mandssted på 3 tønder land i Bæring på
Vestfyn. Faderen gik på dagleje i en nær
liggende gård. Da beretteren var nummer
fire af efterhånden 13 børn, fik hun fast
ophold hos morforældrene i Håre:
Der var to gårde, der skiftedes til at køre
korn og brændsel hjem og pløje og så for
os. Så gjorde bedstefar arbejde for det hos
dem. Bedstefars hus og jord var fæstegods
indtil 1913. I nabogården boede der et
gammelt ægtepar Niels Nielsen og Maren
som aftægtsfolk foruden ejeren (deres
søn) og hans 20 år yngre kone og deres to
sønner der var IV2 og fem år yngre end
jeg. Niels Nielsen var veteran fra 1848, og
når han kom ind til bedstefar, og de fik ild
på de lange piber - Niels Nielsens var en
fin Kolænder pibe med porcelænshovede
og billede af Frederik den syvende og to
dannebrogsflag, bedstefars pibe var gan
ske enkel med træhovede, og når de to
ældre mænd begyndte at drøfte soldater
minder, gjaldt det om at være stille, ellers
blev man sendt »ud at lege«. Jeg husker,
at Niels Nielsen talte om Rye og »Sleppegrell«1, sådan sagde han, men bedstefar
havde jo ikke noget at prale af fra 1864. Så
snakkede de også om de fæle tyrker, og
jeg forstod, at de var slemme og nutidige.
På den tid før 1913 havde Wedellsborg
jagtretten over fæstebøndernes marker,
og de gik bare tværs over hegn og korn
marker, noget vi andre havde strengt for
bud imod. Men en dag i 1912 jeg gik og
legede med mig selv ude i haven, raslede
det i hegnet, og fem jægere i grønne
dragter med hunde og bøsser trampede
tværs over vores toft. Da skreg jeg som en
stukket gris og løb ind, mens jeg råbte:
»Tyrkerne kommer, tyrkerne kommer«,
så blev jeg jo trøstet lidt, og ellers var det

mest store hunde og store drenge og gen
boens gase, jeg var bange for.
I 1913 blev alle de sidste fæsteejen
domme solgt til selveje. Det var der meget
snakken om, og det var første gang, jeg så
en bil. De store herrer havde hovedkvarter
på een eller anden gård, og så kunne bøn
derne samles der og få papirerne ordnet.
Bedstefar sagde nej til at købe den første
dag, og så skulle godset overtage huset,
men så græd moster og sagde, at så havde
hun og søsteren (der også var ugift) ingen
hjem. Næste dag gik bedstefar hen og bød
2200 kr kontant og fik det ordnet. Deref
ter solgte han marken fra for 2000 kr, og
så var der bare toften tilbage ved huset.
(NEU, skrevet 1979).

1. F. A. Schleppegrell var officer ved den norske
hær. Han ville ikke aflægge troskabsed til den
svenske konge 1814 og overgik til den danske hær.
Han udmærkede sig i kampene i 1848 og 1849 og
blev udnævnt til overkommanderende på Als. Han
fik en kugle gennem hovedet under fremrykningen
mod Slesvig by 1850. Han var en af soldaternes
helte.

Naboproblemer
Emnet vildtskade er stort og gammelt.
Herregårdens vildt gik om natten ud fra
skovene og gjorde skade på bøndernes
marker. Så længe bønderne fæstede deres
gårde af herremanden, var det forbudt for
dem at skyde dyrene. Dette ophørte i
reglen, efterhånden som gårdene blev
købt til selveje. Hvor jagten spillede en
stor rolle for godset, kunne man lade jor
den op til skovene forblive under godset
ved at lægge en række husmandssteder,
der blev lejet ud selvfølgelig uden jagtret.
Husmand Anders Andersen er født
1877 i et husmandssted i Aversi i det syd
lige Sjælland. Herom har han fortalt i 2.
bind. Her gengives uddrag af hans be
svarelse af spørgelisten om fangst og jagt:
Mit fødehjem, som blev mit hjem til jeg
var 16 år gammel, var beliggende umid
delbart op til skoven »Assendrup Heste
have«. Den ejedes af Gisselfeld Kloster,
som beboedes af lensgreve Danneskiold
Samsøe, der som overdirektør admini
strerede godset. Der var kun få meter fra
mit hjems bygninger til skellet (en jord
vold) ved skoven, og tæt bag skellet be
gyndte den gruppe egetræer, hvis krogede
grenkroner gav særdeles gode betingelser
for rågernes redebygning. Kolonien var
talmæssig stor allerede i mine drengeår,
og ældre mennesker kunne berette, at den
var opstået ved at være fordreven fra Sørup Skov, ca 10 km syd for Ringsted, ri
meligvis grundet på skader, den der for
voldte. Grev Danneskiold var selvsagt in
dehaver af jagtretten over skoven, og den
eneste bekæmpelse af rågerne bestod i, at
han selv og-eller fire til seks af hans
skytter kom to til tre gange i rågernes
yngletid og nedskød en del af de unge
fugle, som tildels flyvefærdige sad på re
dernes kanter; de gamle flygtede selvføl

gelig ved de først affyrede skud. I slutnin
gen af mine drengeår indsendte egnens
lodsejere en klage til regeringen over de af
rågerne forvoldte skader, men den førte
kun til, at der blev udbetalt nogle få øre pr
fugleklo, og da greven havde eneret til ad
gang til skoven, og den kun blev benyttet
som anført, blev denne præmie uden
nævneværdig betydning for bekæmpel
sen, så kolonien forøgedes stærkt år for
år. Omkring år 1910, da jeg var ejer af en
ejendom i Spragelselille, ca 2 km fra sko
ven, var kolonien meget stærkt forøget,
ja, blev på dette tidspunkt vurderet til at
være landets største rågekoloni, (hvilket
jeg dog ikke har gyldige beviser for). Med
den store formering voksede selvfølgelig
også antallet af skader, og vi blev da på ny
nogle lodsejere, der gennem Næstvedkredsens daværende folketingsmand Niels
Andreasen indsendte klage, men trods
folketingsmandens energiske virke for vor
sag, skulle der endnu hengå mange år, før
der blev tilstrækkelig ørenlyd for den;
men så i 1940erne fik skovens ejer påbud
om at gøre noget mere alvorligt for be
kæmpelsen af rågerne. Skoven havde i
mellemtiden skiftet ejer, og jeg formener,
at den nye også personligt var interesseret
i, at rågerne blev fordrevet, hvilket skete i
løbet af få år ved kraftig nedskydning og
nedrivning af reder.
Efter rågernes nedskydning de omtalte
dage havde far altid en lille fortjeneste ved
at begrave de nedskudte fugle. I de fleste
tilfælde var det en livlig og humørfyldt
skytte, som far fra sin ungdom var godt
kendt med, der kom som sendebud fra
greven. Indledningen lød med få afvigel
ser: Så, Ole Andersen, nu har greven at
ter brug for en graver, og du kan vel som
sædvanlig forestå begravelsen, men pluk
nu først de dejlige fjer og dun af fuglene
og lad så din kone stege en stor portion af
de lækre kroppe! Fjer og dun plukkede vi
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en masse af, da de efter at være stærkt
opvarmede i gruekedlen gjorde god fyldest
i sengetøjet, og den del, der ikke var brug
for straks efter plukning og opvarmning,
holdt sig godt ved at blive fyldt i lærreds
poser og på loftet ophængt på siderne af
den store af rå lersten murede skorsten.
De lækre kroppe, som skytten anbefalede
til stegning, ville mor imidlertid ikke lade
sig overtale til at anvende i husholdnin

gen, og jeg tror heller ikke, at fars appetit
opfordrede stærkt, selv om jeg husker, at
han en enkelt gang sagde til mor - vistnok
lidt drilagtigt: Du kunne da stege en en
kelt for at prøve, hvordan de smager.
Hvad jeg her har berettet om fjerene,
må betragtes som et isoleret tilfælde for
mit hjem, da det var det eneste, der fik
betingelse for at plukke en stor samling,
for selv om egnens lodsejere skræmte rå-

Gisselfeld var hovedsæde for et stort
godskompleks med adskillige gamle herregårde,
som var forpagtet ud. Her lå herregårde og
landsbyer mellem hinanden, og skov og mark
mødtes, ikke altid uden problemer. Hans Stiesdal
har fotograferet den restaurerede gamle gård, der
nu ligger i velplejede omgivelser.

1 ældre tid fandtes i landets østlige dele mange
småkrat blandt andet med roser, krejer og slåen,
der var fortrinligt ly for vildtet, men når
bønderne havde købt deres jord til selveje, blev
disse krat i stor udstrækning ryddet og omdannet
til kornmarker. Adskillige herregårde lod nogle
krat forblive af hensyn til jagten. På Kværrede
Overdrev ved Boholt skov fandtes der endnu lidt
tilbage i 1963, da Hans Stiesdal fotograferede
det.
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gerne ved skud, blev det almindeligvis
kun en enkelt, der faldt, og den fandt man
det ikke umagen værd at plukke.
Når jeg nu har berettet lidt om skader
ne, som rågerne forvoldte, vil det være
nærliggende at spørge, om det ikke friste
de den nærmest boende befolkning at gå
til angreb på rågerne, derfor lidt forkla
ring. Den 10 tønder land jordlod, der
hørte til mit barndomshjem, strakte sig

mod syd hele strækningen langs skoven.
Ved kontrakt havde ejeren sikret sig jagt
retten på ejendommen. Mod øst og nord
grænsede Assendrups jorder til. Jeg har
tidligere oplyst, at Assendrup var anneks
gård under Gisselfeld, og at besidderen
var en fætter til grev Danneskiold Samsøe
og indebar samme titel. Selvsagt tilhørte
jagtretten på de tre nævnte sider skovens
ejer. Mod vest var skoven nabo til Tybjerggårds marker, som ejedes af oberst
løjtnant Steinmann, en god ven af grev
Danneskiold, så man vil forstå, at skoven
var godt fredet jagtmæssigt set. I et arbej
derhus hørende under Assendrup og vor
nærmeste nabo boede to familier, der hver
havde to drenge jævnaldrende med mig,
og særlig i rågernes yngletid besøgte de
mig jævnlig, og vi kunne da ikke modstå
fristelsen til at efterse en del af rederne
med deres æg og unger, men eventyr så
spændende, så de er beskrivelse værd,
oplevede vi ikke.
Der var ikke skovfogedbolig ved sko
ven, men ved dens nordlige udkant boede
en mand Kristian Bahne, som arbejdede
på Assendrup, og ud over den gængse
dagløn fik han lidt ekstra for tilsyn med
skoven. K. Bahne var ikke så aggressiv, så
respekten for ham var ikke stor. Større
var den derimod for skovfoged Jensen,
som beboede en skovfogedbolig i Sønder
skov, som lå ca 2 km fra Hestehaven og
også hørte under Gisselfeld. Jensen var
altså den egentlige betjent over Hesteha
ven.
Før jeg forlader omtalen af rågerne et
enkelt eksempel, som illustrerer skaderne.
Til en ejendom ca 2 km fra skoven, som
jeg overtog år 1901, hørte en 2 hektar stor
udlod beliggende ca 3 km fra skoven. En
aften jeg kommer hjem efter endt tørvekørsel, modtager min kone mig med or
dene: Når du får spist, gå så ud og se det
kålrabistykke, vi tyndede i går. Nu har
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rågerne trukket alle dem op, som vi lod
stå. Og det viste sig også ikke at være ret
meget overdrevet. Nu vil jeg oplyse, at
roe- og kartoffelmarkerne var de mest
udsatte for angreb. For roernes vedkom
mende var det ikke selve planten, der fri
stede rågerne, men de eventuelle larver,
der var i jorden, og som blev synlige, når
planten blev trukket op. Derfor var de løse
moseagtige jorder, der almindeligvis var
righoldige på larver, mest udsatte for an
greb. Kartoflerne angreb rågerne, når
spirerne pippede op af jorden. Så var fug
len klar over, hvor kartoflen lå og gravede
den så op. Her var det selve den lagte
kartoffel, den var ude efter. For at
skræmme rågerne brugte man forskellige
midler som tøjstykker af forskellige farver
ophængt på stokke, skudte krager ligele
des på stokke, almindelige fugleskræmsler
med mere, men alt virkede som regel kun
en kort tid.
Da Hestehaven lå uden forbindelse med
de store skov- og mosearealer, som jeg nu
vil skrive lidt om, var der ikke meget
ædelt vildt, hvorfor den ikke var så stærkt
besøgt af krybskytter som de store sam
menhængende jagtområder.
Grev Danneskiold deltog ikke ret tit
personligt i jagterne på min egn, men
overlod arrangeringen til forstinspektøren. Grevens slot var omgivet af store
skovarealer, hvor han rimeligvis kunne
finde domæne nok til at få tilfredsstillet
sine jagtinteresser. Da der er et stort antal
skove hørende under Gisselfeld gods
spredt over store områder, er der selvsagt
også mange skovfogeder, hvoraf de fleste
også er skytter. Før og adskillige år efter
min barndomstid var det almindeligt, at et
skovfogedkald blev besat af en person, der
havde været i tjeneste hos greven for ek
sempel hans kusk eller tjener, eller blev
gift med en pige, der i længere tid havde
været i tjeneste på slottet, men de senere

år har det som ved andre godser forandret
sig til, at det kun er forstuddannede folk,
der får disse embeder. I modsætning til
skovfogeden på Broksø var der adskillige
af fogederne under Gisselfeld gods, der
fremviste lidt finere manerer og leveregler
end den almindelige landbefolkning. Til
de fleste skovfogedkald hørte landbrug af
forskellig størrelse, og i henhold dertil
blev landbrugsindtægten beregnet som
løn, men hvorledes fordelingen blev be
regnet, kan jeg ikke oplyse.
Til spørgsmålet om ejer af jagtretten
kan jeg oplyse, at indtil år 1894 var langt
den overvejende del af husmandsbrugene
hørende under Gisselfeld lejehuse, hvor
godset havde forbeholdt sig jagtretten. I
1894 overgik de fleste af disse brug til ar
vefæste, men i kontrakten blev indført
den servitut, at grev Danneskiold og hans
fogeder i de førstkommende 10 år skulle
bevare passage- og jagtret på ejendom
men. Da de 10 år var gået, var der mange
af disse ejendomsbesiddere, der lejede
jagtretten ud til godset, særlig hvor jorden
grænsede til godsets skov eller mose. Nu
er der mig bekendt kun ganske få tilfælde,
hvor dette ikke er hørt op.
På spørgsmålet om det var almindeligt i
min ungdom, at tjenestekarlene fik lov at
gå på jagt på gårdens eller byens øvrige
areal, må jeg svare, at det var ikke almin
deligt, men dog med ikke sjældne undta
gelser, og som regel var det så i forening
med ejeren, og det nedskudte vildt blev
spist i ejerens husholdning. Et lille tragi-komisk tilfælde dukker frem i min
erindring, og så er vi ved krybskytteriet.
Jeg tjente på en gård i Spragelse by, hvis
jord grænsede til »Kirkelyngen«, en mose
hørende under Gisselfeld, hvis besidder
havde sikret sig jagtretten på gården, hvor
jeg tjente. På nabogården tjente en karl,
Kristian, en god ven af mig og meget
jagtinteresseret. Ejeren af gården, hvor

Kristian tjente, var ikke selv interesseret,
så Kristian gik tit søndag eller aften en tur
med bøssen rundt i marken. En søndag
efter en sådan runde med negativt resultat
kommer han til byen, hvor jeg står sam
men med en flok andre karle. Kristian
standser op og siger til mig: Jeg går ned på
Jeres mark ved mosen og skyder en hare,
jeg ved, der ligger nok af dem, og det
skulle da være sært, om skovfogeden
skulle komme her forbi i den korte stund,
det tager. Jeg vidste, at Kristian ellers al
drig gik forbudte steder, men trods min
kraftige advarsel gik han til mosen, men
fik ikke løsnet et skud, før den tilsynsfø
rende skovfoged, som boede 4—5 km bor
te, kom kørende på vejen ad Spragelse til
og ser Kristian gå med bøssen, og så var
han selvfølgelig »leveret«, fik tilkendt en
bøde på 50 kr, som var et føleligt indhug i
årslønnen på 150 kr. De 50 kr kunne afsones med 5 dages arrest på vand og brød, og
det valgte Kristian. Nu var Kristian en god
kammerat, som vi andre unge værdsatte
højt. Jeg har i mine tidligere optegnelser
oplyst, at ungdommen i Spragelse havde
et samlingssted hos en eneboende enke,
hvor vi samledes til kortspil og anden
forskelligartet underholdning, og til den
aften vi ventede Kristian hjem fra arre
sten, havde vi bestilt værtinden til at ser
vere et lækkert måltid for ham som mildnelse for de 5 dages magre kost, han havde
været tildelt. Nu havde Kristian, før han
gik fra Næstved, indtaget et godt måltid
på en restauration, men ville ikke såre
vore kammeratlige følelser, så han forsy
nede sig godt med den serverede lækre
mad, men det blev til mere, end hvad
Kristians udrensede mave kunne modtage
uden efterveer. Dagen efter måtte han
blive i sengen.
Nå, det blev til en forklaring længere
end tilladeligt for en enkelt affære. Når
der videre spørges, hvem der drev kryb-

Når bønderne havde købt deres jord til selveje, og
dette tog fart igen i anden halvdel af 1800 årene,
tog de fat på at udtørre kær og småsøer, hvorved
mange fugle mistede deres tilholdssteder.
Fotografiet viser Kværrede Overdrev ved Boholt
skov på Bregentved gods.
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skytteri, må jeg svare, at det udgik fra
mange forskellige erhverv, mest yngre
mennesker, daglejere fra by og land. Her
fortæller en krybskytte: Min nygifte kone
var meget imod min jægervirksomhed, og
kort tid efter brylluppet fik hun lokket
mig til at sælge bøssen. Kort derefter
kommer jeg ud for en langvarig arbejds
løshedsperiode, der bevirkede, at vi var
ved at sulte ihjel, men så fik jeg da held til

at få fat i en bøsse igen, og så varede det
heller ikke længe, før der kom mad i hus
et. Resten af fortællingen kan læseren
gætte sig til.
En lille kuriøs oplevelse har jeg fået
fortalt af en mangeårig nabo, som var søn
af en skovfoged i en skov, der grænsede til
Glasværksmosen. Skovfogeden, som jeg
havde mangeårigt godt bekendtskab til,
var blandt de mest tjenstivrige til at ind-
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fange krybskytter. En aften sønnen var
hjemme (han var 19 år gammel og tjente
på en gård i nærheden af hjemmet) og
sammen med en yngre broder og øvrige
familie sidder i stuen, falder der skud i
skoven. Faderen springer op, siger til søn
nen: Gå med Alfred, der er krybskytter.
Må jeg også gå med, far, siger den yngre
broder. Nej, du er for ung til det endnu,
siger faderen, men efter ivrigt udtrykt
ønske får han tilladelse. Efter en kort
vandring i skoven mener skovfogeden at
være i nærheden af krybskytterne, og
placerer så både sig selv og sønnerne på
skjulte steder, hvor han venter, vildttyve
ne vil nærme sig. Pludselig, da det et
stykke borte rasler mellem træer og bu
ske, råber den yngre broder: Ja, men hvis
de nu tror, vi er dyr og så skyder os, far.
Krybskytterne forsvandt selvfølgelig ha
stigt i en anden retning, og da forfølgelsen
blev resultatløs, var det ikke udelukkende
blide ord, der blev tildelt min yngre bro
der, sluttede meddeleren.
Et lille træk mere fra samme kilde:
Skovfogeden var sammen med en anden
betjent kommen en vildttyv så nær, så
han for at slippe fra betjenten måtte kaste
et rådyr, som han havde skudt, fra sig.
Skovfogeden tog efter at have opgivet
forfølgelsen af krybskytten dyret med sig
hjem, og da han var lige uden for hjem
met, lød der skud i skoven. Han løb hur
tigt ind og hængte dyret i sit udhus, og
tilbage i skoven igen. Da han kort tid efter
vendte tilbage for at anbringe dyret under
sikker forvaring, var det forsvundet. Man
kan sikkert gætte sig til, at der har været
to vildttyve, og den plan som gav resultat.
Endnu en tildragelse af mere alvorlig
karakter. Samme skovfoged er hovedper
sonen. En ældre mand, der boede et par
km fra skoven, var en af de stadige kryb
skytter, der trods alder og mange afsoninger i arresten ikke opgav »erhvervet«. Nu

var den almindelige mening blandt de iv
rigste skovbetjente, at en stærkt følelig
dragt prygl skræmte visse krybskytter
mere end bødestraf og afsoning, så en nat
skovfogeden fangede krybskytten i sko
ven, gennempryglede han ham så efter
trykkeligt, så han i lang tid måtte holde
sengen. En aften kort tid efter det passe
rede mødte skovfogeden på vejen langs
skoven en krumbøjet kvindeklædt skik
kelse med hovedet omviklet med et tør
klæde og støttende sig til en stok. Før
skovfogeden anede uråd, fik han et kraf
tigt slag af stokken hurtigt efterfulgt af
flere, så kraftige så skovfogeden var ude af
stand til at gå til modangreb, og han blev
så gennempryglet, så han lig krybskytten
var tjenlig til en sengeferie. Det blev al
drig opklaret, hvem den kvindeklædte
skikkelse var, men der var et stærkt kam
meratligt sammenhold mellem krybskyt
terne, og mange blandt dem var udrustet
med særlige kræfter og lyst til at anvende
dem i et tilfælde som nævnte.
Med optegnelsen af foranstående begi
venheder har jeg forsøgt at tegne et lille
billede af krybskytteriets udøvelse nogle
år før og efter århundredskiftet, og i til
knytning hertil vil jeg oplyse, at på egnen
aftog krybskytteriet stærkt i årene efter
første verdenskrig og har i de sidste to til
tre årtier ikke været drevet bemærkelses
værdigt, og det samme gælder i store
områder uden om det beskrevne.
Til slut nogle få bemærkninger som
svar på, hvorledes egnens befolkning be
dømte krybskytteriet. Ud fra mottoet:
»Lov er lov, og lov skal holdes,« tog langt
den overvejende del af befolkningen af
stand fra krybskytteriet, men mange
fandt ud fra forskellige synspunkter for
mildende omstændigheder. I den lange
periode, hvor den politiske kamp i stor
ophidselse og gensidigt had blev ført mel

lem partiet venstre, som på landet ho
vedsagelig bestod af arbejdere, husmænd
og den almindelige gårdmandsstand, og
modsat det gamle højreparti der var støt
tet af godsejere, deres eventuelle forpag
tere, funktionærer og skovbetjente samt
proprietærer og nogle få besiddere af de
største bondebrug. I mine tidligere ind
sendte optegnelser har jeg omtalt enkelte
eksempler på drilagtige foretagender,
hvor man ser lidt af det spændte forhold,
der var mellem de to partier den sidste
snes år før 1900, og som faktisk holdt sig
indtil første verdenskrig, altså i den perio
de hvorfra disse beretninger stammer.
Når man sammenholder disse betragtnin
ger med de samtidige fattige levevilkår i
underklassens hjem, fandt mange let en
undskyldning for, at forsørgeren hentede
lidt hjælp fra overklassens jagtområde,
selv om de erkendte, at det ikke faldt
sammen med egne principper.
(NEU 20535, skrevet 1965).

Efterhånden som bønderne overtog jagtretten til
deres jord, tiltog beskydningen af vildtet, således
at bestanden i en periode var afhængig af, at
herregårdene ikke altid udnyttede deres jagt så
hårdt. Kværrede Overdrev ved Boholt skov var et
sådant fristed.
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Da nattejagt blev forbudt
Gårdejer L. Møller har hele sit liv boet
som nabo til Rold skov. Han er født 1879 i
en gård i Rostrup, og han købte sig selv en
gård i Rold. Han indleder beretningen
med en samtale med en husmand:
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Jeg traf en gang en ældre mand, som sad
på havediget og røg pibe. Han hed An
ders. Jeg sagde: Goddag. Du bor herligt,
skov på tre sider af ejendommen. Der må

være godt med jagt! Det var der engang,
og da kunne vi da nogenlunde have vort
korn og roer i fred. Min fader og bedstefa
der har boet her før mig, og den unge
mand, som går der henne og hakker roer,
skal have ejendommen efter mig. Jo, før
nattejagt blev forbudt, kom der ikke sjæl
dent et stykke kronvildt hjem.
Men nu får I jo erstattet vildtskade. Ja,
sagde Anders, men jeg har aldrig hørt, at
nogen har fået erstatning. For et par år
siden havde hjortene været slemme ved

Den nyere tids udvikling i herregårdenes skove
gik i retning af at erstatte stort vildt med
fasaner, der blev udruget og udsat til glæde for
jægeren. M. Schacke-Møller fotograferede 1952
på Giesegård, at skovfogeden fodrede
fasankyllingerne, medens hønen og skytten så til.

mine roer. Jeg sendte bud til skovejeren til
begge sider. Der kom en skovfoged fra
begge godser. De kunne nok se, at der var
sket skade på roerne, men hver af dem
påstod, at det var hjorte fra den anden
side, der havde været der. Jeg fik ingen
erstatning. Nå, havde jeg forfulgt sagen,
havde jeg vel fået erstatning. Jeg lejede så
min jagt til begge godserne. Året efter gik
det bedre med at finde ejere til et stykke
vildt. Nogle skovarbejdere fandt en mor
gen en stor skudt hjort på min mark, vel
skudt af en krybskytte, som vel ikke hav
de fået den bjærget. De mødte så fra begge
sider og mente hver for sig, at det var
deres. En nabo, som var kommen til ste
de, foreslog, de skulle lade mig beholde
dyret. Det blev straks afslået fra begge si
der. Nå, dyret kom væk. Jeg ved ikke,
hvem der blev ejer. Måske de delte. Nej,
før i tiden var der ofte dyresteg på bordet.
Og Anders fortsatte: Jeg husker en af
ten for mange år siden. Vor søn, som går
og hakker roer, var vel dengang seks til
syv år gammel. Vi sad en aften og skulle
spise vores aftengrød. Så kom konen ind
fra køkkenet og sagde, der er tyve i haven.
Jeg rejste mig og tog faders gamle forlader
ned fra bjælken, den var altid ladt, og li
stede ud i køkkenet. Der stod et vindue
åbent ud til haven. Der stod tre rådyr og
gnavede af ærterne. Jeg sigtede på et af

Hvis man af hensyn til jagten bortskød ræve og
rovfugle fra skovene, risikerede man, at musene
formerede sig så kraftigt, at unge træer fik
gnavet barken af som den unge birk, der er
afbildet i johan Boas: Dansk Forstzoologi fra
1923.
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dem og trykkede af. Det gav et klik og
ikke andet. Rådyrene havde dog hørt det
og forsvandt ud af haven. Lidt ærgerlig
gik jeg ind i stuen og lagde bøssen tværs
over enden af bordet, satte mig og fik fat i
skeen. Så røg den gamle bøsse af. Dren
gen smed sin ske, gav et hyl og rullede sig
ind under bordet. Da jeg kunne se konen
for krudtrøg og kalkstøv, var hun noget
bleg om næbbet.
1908 flyttede jeg til Rold. Der var ikke
meget vildt på markerne omkring skoven,
men masser i skoven. Harer og ræv kom
ud af skoven, når det begyndte at blive
mørkt, først harerne og noget senere ræv
og råvildt. Først i jagttiden kom harerne
ved solnedgang og senere hele tiden indtil
jul først ved 4-tiden, og de gik igen ind i
skoven om morgenen, når det begyndte at
blive lyst.
Jagtmåden der var at grave et hul i mar
ken til at sidde dækket i. Det traf ikke
sjældent, der kunne skydes to til tre harer
i løbet af en halv time. Jeg har solgt man
ge for 2 kr stykket. Nu er der få harer i
skoven, hvordan det så kan være, og også
andet vildt. Der er nok ikke mere end een
hare mod ti i 1908. Også kron- og råvildt
er de to trediedele mindre. I krigsårene
forsvandt meget af det store vildt. Det men
tes, det var vandret op til Vestjyllands plan
tager. Rold Skov er en vildtfattig skov nu.
Godserne havde en skytte. Han havde
hus og have. Han blev lønnet som skovfo
geder, og så havde han lidt sportler ved at
skyde rovvildt. Han fik et lille pengebeløb
for hver skudt krage, kat og ræv. Når han
mødte på godskontoret med krageben,
hale af kat og ræv, fik han pengene. Jeg
ved en dag, skytten skød 98 krager. Han
havde en udstoppet hornugle sat op på en
stang, og sad så selv i dækning lidt derfra.
Ved at trække i en snor kunne han få ug
len til at bevæge vingerne. Godset leverede patroner.

Skytten havde en grøn jægerdragt.
Skytter og skovfogeder kom ikke meget
sammen med beboerne uden for skoven,
vist nok et ønske fra godsejeren. Skytten
skulle også påse, at uvedkommende ikke
færdedes i skoven.
I Roldskovene var for 50 år siden mange
krybskytter. Nogle jagede for sport, andre
for fortjeneste. Efterår og vinter var der
krybskytter hver eneste dag, når der ikke
var sne. Beboerne omkring skoven havde
intet mod krybskytter, når de jagede i
skoven, men det var en uskreven lov, at
de ikke måtte jage på beboernes marker
uden for skoven. At jage i skoven regne
des ikke for nogen skam.
Det har sket, at der er vekslet skarpe
skud mellem krybskytter og jagtbetjente,
heldigvis sjældent. Der er også ofte fore
falden muntre begivenheder. Jeg har
kendt mange krybskytter og hørt om de
res bedrifter. Der var nogle, som udeluk
kende levede af krybskytteri. Der kunne
skrives en hel bog om dem, men museet
har vel ingen interesse deri. Nu er der
ikke mange krybskytter. Bøderne er ble
ven store, og det er ikke nemt at afhænde
det store vildt. Købere skal have navn og
adresse af sælgeren.
(NEU 16137, skrevet 1961).
Beretningen om skoven, der blev vildtfat
tig, er karakteristisk for den gamle skov,
der kom under moderne forstlig behand
ling. Skoven gav større tilvækst af træ,
men der var ikke længere føde til så meget
vildt i den tætte mørke skov. Forstmændene så desuden nødig, at ræve og rov
fugle blev bortskudt, for de skulle æde
musene, som gjorde skade på de unge
træer ved at gnave barken. Ønskede
skovejeren at gå på jagt, måtte han i vid
udstrækning nøjes med nogle fasaner,
som blev udruget hos skytten eller skov
fogeden.

Troskab
inden for og uden for hegnet
Skovarbejder Carl jensen er født 1888 i
Frerslev på Bregentved.
For mange år siden, mens jeg var yngre,
havde jeg ofte det hverv at gå langs nogle
af disse vildthegn og reparere, for der var
stadigvæk nogle fingernemme folk, der
vel nok ved hjælp af en knibtang lavede
huller i hegnene, der hvor harer og rådyr
havde deres bestemte og fasttrådte stier.
Derved kom der jo tit noget af godsets
vildt ud på fremmed område, navnlig hvis
der var roemark lige uden for hegnet.
Vi skovarbejdere fik 50 øre for hver fa
sanrede, vi fandt i kulturerne, når vi gik
og slog græs. Det hed sig ellers, at der
ikke måtte slås græs i skoven før efter den
1. juli, så havde fasanerne udruget. Vi
skulle lade lidt græs stå urørt rundt om
reden og så sætte en høj pind ved, så jæ
geren kunne se reden. Ofte kom jægeren1
jo ikke og så efter, før fasanen havde ud
ruget, men så lå skallerne der jo.
Nu var der en smart mand, K. F. Han
fandt en rede med en snes æg og ved at slå
et i stykker, så han, at de var friske. Så
afventede han hønens tilbagekomst, og da
hun havde sat sig på reden, tog han en tyk
staver og slog hønen ihjel. Hun kunne
magelig steges og spises. Så slog han et æg
i stykker og spredte skallerne fra de to æg
ved reden. Resten tog han med hjem til
æggekage. Siden fik han 50 øre af jæge
ren, der kunne se skallerne ved pinden.
Jeg kan ikke lade være at fortælle lidt
om ovenstående emne, da det drejer sig
om den allestedsnærværende K.F. En af
ten da han og makkeren tog hjem til fyr
aften, skulle de på hjemvejen op ad en
bakke og sprang af cyklerne ved foden af
bakken. Der var ved siden af vejen en ind
hegnet kultur, og just som de kom af

cyklerne, fløj en fasan i forskrækkelse op
fra vejrabatten og lige ind imod nettet i
hegnet. K. F. var snild som få, slap cyklen
og greb fasanen, før den fik tid at sætte til
vejrs. Fasanen døde kort efter og blev
puttet ned i K.F.s madtaske. På vej til fods
op ad bakken mødte de skovfogeden, der
sprang af cyklen og snakkede om, at der
skulle fanges nogle levende fasaner. Men
nu reagerede K.F. og påstod, at det kunne
ikke lade sig gøre, mens skovfogeden på
stod, at det var da let. Skovfogedens hund
snusede så interesseret til K.F.s madtaske.
Den kan lugte, at det er en madtaske, sag
de K.F. Ja, selvfølgelig, sagde skovfoge
den.
Min første kones to brødre skulle skove
et læs brænde hjem til deres far en søndag
formiddag. Jeg havde arbejdet i samme
skov og skulle derfor være med at læsse
brændet. Da læsningen var til ende, sagde
den ældste om at køre ad alleen2, for det
var den bedste vej. Den yngre, Arthur,
der dog var i tyverne, erindrede broderen
om, hvad vej de skulle, for der ligger jo
dyret, jeg skød. Hvad for noget, sagde jeg.
Jo, jeg skød et rådyr på vejen herud, sagde
Arthur. Det var frækt, svarede jeg, så nær
ved skovfogedens. Det gør intet, svarede
Arthur, for om dagen tænker ingen på
krybskytteri. Hører jægeren knaldet, tror
han, det er skovfogeden, og hører skovfo
geden det, tror han, det er jægeren. Der
var jo meget rigtigt i denne mærkelige lo
gik, og han kom da også velbeholdent
hjem med byttet. Jeg kunne jo ikke angive
mine to svogre, skønt jeg dengang var fast
ansat som ledvogter og boede husfrit nær
den nævnte skov Dyrehaven ved Bregentved, der går ud i eet med parken.
(NEU 15387, skrevet 1960).
1. Med jæger menes skytte.
2. Han ville selvfølgelig give svogeren et alibi.

Forpagterfruen, staldkarlen og
andre krybskytter
Cathinka Madsen har rige erfaringer om
krybskytter. Hun vidste udmærket, at
Pårupgårds egne folk ikke var helt pålide
lige , når det gjaldt vildt:
Men han (staldkarlen) tog mange fasaner.
Når han så klokken 6 morgen kørte til
byen med mælk, så havde han vildt med
også fra vor forvalter, som også var en
ivrig krybskytte. Nu er staldkarlen på
alderdomshjemmet i Østofte sammen
med sin kone, og en dag spurgte jeg ham,
hvor mange fasaner han havde taget. Ikke
en, bandede han, og Siile, hans kone, hun
sagde: Jøsses, hvad er det dog, fruen si
ger, Laurits. Men Laurits blev så ulykke
lig, så jeg slog det hen. Det var gode tro
folk i deres arbejde. Vi havde dem i 14 år.
I Herritslev ved Nysted boede en mand,
som hed Søren Krog. Han havde to voks
ne sønner, som han tog med på kryb
skytteri i Ålholm skove. En nat var skov
betjenten efter dem og skød den ene søn i
benet. Søren Krog og sønnerne kom
hjem, og politiet kom. Den syge gemte de
i laden, og politiet fandt ham ikke, men de
turde ikke søge læge. Der gik blodforgift
ning i såret, og sønnen lå og skreg et par
dage. Så døde han. Det var omkring 1900.
(NEU 16 286, skrevet 1961).
/ næste sending erindringer om jagt for
tæller Cathinka Madsen videre:
Vilhelm Been var ubetinget den mest be
rygtede krybskytte her på Lolland fra ca
1900, indtil han for en syv otte år siden
døde. Man siger, at han skød tre menne
sker. Det ene tilfælde er uvist, men det
andet indtraf i Sørup, 6 km vest for Mari
bo, vist omkring 1910-1912. Det var en
kammerat, han havde med på jagt, så blev

de uvenner over hvem af dem, der skulle
bære dyret. Vilhelm Been forklarede ved
forhøret, at det var et vådeskud. Manden
var skudt i ryggen. Vilhelm Been, der var
stor og sikkert meget stærk, smed manden
over skulderen med hoved og arme hæn
gende ned ad ryggen. Sådan gik han til
mandens kone og lagde ham på gulvet
med ordene: Der har du ham. Been var
hadet og frygtet af alle skovbetjente med
undtagelse af skovfoged Harthaaldt Har
tenberg og skytte Hansen, Engestofte.
Begge påstod de, at han skulle være deres
mand. Ingen af dem fik ham; men Been
fik skytten. Han skød ham den 6. juni
1916.
Og det gik således til. Skytten havde
hørt, at Been var set i Engestofteskovene,
og efter at have siddet hos skovfogeden om
aftenen gik skytten ud. Han var kun be
væbnet med sin imellem krybskytter nok
så bekendte stok og gemte sig i hegnet,
der går fra Kårup Vænge ned mod søen.
Der kommer så Been. Skytten trådte så
frem og gik imod ham. Han skulle jo prø
ve at få fat i Beens bøsse. Da Been ser
ham, er han klar over, hvad der vil ske,
hvis skytten kommer ham nær. Han stil
ler sig ud på vejen og sigter på skytten
med bøssen. Nu siges der på lollandsk, at
skytten var en hidsigtosset rad. Han går
frem, Been trykker af og skyder struben
over på ham.
Been fik kun 6 år. Man sagde, det var
formildende omstændigheder, at det skete
på alfarvej. Der hvor det skete, er rejst en
stor sten, som bærer indskriften: Til
Minde om Skytte L. Hansen, der under
udøvelse af sin gerning blev skudt paa
dette sted 6. Juni 1916.
Det har været først eller i midten af
tyverne, at jeg så Vilhelm Been. Han kom
kørende på cykel med røgede sild. Man
den havde en ren hvid frakke på og pudse
de sko, og hans sild var propert emballe-
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ret. Det var vi ikke vant til, så jeg købte.
Otte dage efter kom han igen. Han så
skillende og ondt på mig og sagde: Ja, i
dag skal De vel ikke handle med mig, nu
ved De jo, hvem jeg er. Ja, sagde jeg, jeg
havde tænkt mig og jage Dem ud; jeg
kunne godt lide skytte Hansen; men min
far sagde, da jeg talte om det, at De har jo
udstået Deres straf, så har man ikke lov at
lade Dem det høre. Ja, og De kan tro, at
for mig, der er friluftmenneske, var 6 år
længe, sagde han, og i dag jeg kørte igen
nem Søholtskovene, var der meget smukt.
Nej, nu er De dog for rå, sagde jeg, der
hvor De har skudt et menneske, jeg vil
ikke tale med Dem.
Så en lille tid efter kom jeg hjem i Rød
by til købmandsgården. Mor siger, kom
med over på gårdskarlens værelse, så skal
du se noget, som jeg ikke forstår. Der lå et
komplet krybskytteudstyr, lange snøre
støvler med tykke gummisåler, hue med
projektør, en riffel, som kunne skilles og
gemmes i et par støvler. Der var ingen
tvivl. Jansen var krybskytte, og da han var
forlovet med min barnepige, forstod jeg
jo, at han havde sin gang hos os, og da vor
forvalter ofte var set sammen med Been,
kunne jeg jo stave og lægge sammen, at
det var deres lys, jeg så fra mit sovevæ
relse. Da Been kom igen, sagde jeg til
ham. Jeg kan hilse Dem fra Jansen. Når
han besøger sin kæreste her, bliver der
altid skudt i skoven, og jeg har mistanke
om, at vor forvalter er med. Efter den tid
blev der ikke skudt i Skånshave. Men kort
tid efter blev en skovbetjent i en anden del
af Knuthenborgs skove slået næsten til
krøbling. Forvalteren blev arresteret; men
klarede frisag. Dog mente man stadig, at
det var disse tre, der havde opereret der,
men der var ingen nogen sinde, der fik fat
i dem. Been hutlede sig så igennem med
lidt handel og kortspil. Han holdt til i
Maribo med nogle kammesjukker som
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15. N o v b r .

J A G T V E N N E N

2. A a r g .
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decideret tyveknægt og Ugerningsmand som
Been, der med Forsæt dræber den Opsynsmand, som er sendt ud for gribe ham, ikke
behandles som almindelig Morder og faar
den Straf, der er almindelig for saadanne
Forbrydere, nemlig livsvarigt Tugthus.
Der er for os menige Mennesker ingen
formildende Omstændigheder at øjne i den
foreliggende Forbrydelse.
Tværtimod!
Vi er snart ved at drukne i Humanitet
her i Landet. Man høre bare hvad et Dagblad kan finde paa at skrive om Morderen
Been:
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Det forekommer os, at vi er langt ude,
naar et Dagblad paa denne Maade kan holde
Haanden over en Morder.
Det forekommer os at være paa høje Tid.
at Lovgivningsmagten skrider til en Ordning
af Jagtloven, Loven værner ikke i tilstræk
kelig Grad vore Jagtbetjente. Hver eneste
nf dem gaar nu mere end nogensinde „med
Livet i Hænderne* paa deres natlige Patruljeture i Danmarks Skove,
Thi hvad bryder en Forbrydernatur af
Beens Kaliber sig om Risikoen ved at skyde
sin Modstander ned?
Nogle faa Aars Tugthus og hæderlig Om;
‘
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Ja, det er nydeligt!
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ham selv. Der imellem var underverde
nens konge, som hed Martin. I begyn
delsen var han en god arbejder. Han ar
bejdede ofte hos os i sæsonen med roer og
høst, men efterhånden som han drak mere
og mere, blev han et vrag. Børnene elske
de Martin. Han var morsom, og han var
ærlig. Det var Been vel også. Man har
aldrig hørt, at han snød nogen. Martin
kom herud på Grevelodden en søndag
morgen, så usandsynlig fuld. Han ville
tale med min mand. Da han ikke var
hjemme, så ville Martin tale med mig.
Han skulle låne 20 kr. Nej, Martin, ikke
hos mig. Ja, han skulle have dem. Han
havde tabt i spil om natten, og han havde
lovet at komme med dem, når han havde
været her ude. Fru Madsen, De får dem på
onsdag. Nå, han fik dem, og om onsdagen
mødte Martin på arbejde. Nej, sagde min
mand, der er ikke noget i dag. Ja, der var
altså de 20 kr, han havde lånt af fruen.
Det var ikke så godt. Jeg havde ikke talt
om det; men han arbejdede og betalte.
Kort tid efter havde der stået et bråvallaslag mellem disse fyre. Næste morgen
skulle Been røge sild til dem; men da han
kaldte på Martin, lå han ved siden af sin
seng på gulvet. Så sparkede Been til ham
og sagde, så bliv liggende dit fulde svin.
Martin var død, han var dengang omkring
50 år og Been omkring 70 år. Been døde et
par år efter, tror jeg.
Skytte Hansen på Engestofte, som blev
skudt af Vilhelm Been 6. juni 1916, var
ugift og boede på Skovbohus i et udhus.
Han blev lønnet med 60-70 kr om måne
den på egen kost. Han omgikkes med
bøndersønnerne der på egnen og derimel
lem min mands brodersønner. Derfra
kendte jeg ham. Han var en tiltalende
mand, pæn i sin optræden. Sin opdragelse
som skovfoged og skytte havde han fået på
Bækkeskov, Bregentved og Jomfruens
Egede. Han kom til Engestofte i 1909 eller

203

204

1910. Han var godt lidt, og når han kom,
skulle der mad på bordet »som man siger
her«, fordi han kokkererede selv hjemme i
sit lille køkken.
Han var meget beundret af de andre
skovfogeder og skovbetjente, fordi han
var frygtløs og tog en fire til fem kryb
skytter om året. Han afrettede hunde til
jagt for andre jægere.
(NEU 16687, skrevet 1961).

Overforvalteren og
krybskytterne

ner, der snart blev et kært bytte for
krybskytter:

Axel Thrane er citeret tidligere i denne
bog. Han er søn af en godsejer og uddan
net til selv at bestyre et gods. I 4 år var
han overforvalter på baroniet Dragsholm
i Odsherred, der dengang var et stort
gods, hvor der førtes et herskabeligt hus.
Derfor fandtes der også opdræt af fasa

Indenfor krybskytteriet var det en kendt
jagt at »stikke« fasaner. Fasanen er jo
imidlertid en ung fugl i den danske fauna,
og den fandtes kun i voliere i det nordlige
Jylland. Min viden derom stammer fra
godset »Dragsholm«. I den store park og
de udstrakte skove var der mange kryb-

Engestofte ved Maribo fotograferet fra haven af
Hugo Matthiessen i juni 1939.

Udsigten fra Engestofte viser, hvorledes
herregården lå lavt ud mod Maribo sø omgivet af
egeskove med gode betingelser for hjortevildt.

skytter. Fangstvåbenet var en lang stang,
for eksempel bambus, der var påsat en
meget spids og skarpsleben jernskinne med
store modhager. Når fuglene havde taget
nattesæde, blev de belyst af en elektrisk
lygte - ofte indbygget i hatten - og blev da
stukket ned bagfra. Før halsen blev drejet
om, var der kun et mindre skrål, der af
brød nattens stilhed. Denne jagt blev of
test udøvet i storm. Fasaner blev også

skudt med salonrifler, og jagten kunne til trods for at der ofte var vagt i skovene give krybskytter gode resultater. Disse
natmænd havde ofte faste aftagere af
vildtet, men de efterhånden større bøder
og kontrol med vildtforsendelser har vel
delvis ophævet denne lovløshed.
Blandt krybskytter var der ofte både
husmænd og gårdmænd, og især dem der
havde jord op mod de store vildtrige sko-
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vc. I reglen var de hegnsjægere, der om
aftenen eller tidlig morgen sad på lur i
skovkanten - tæt ved en veksel (dyresti) og skød det intetanende vildt, når det gik
til eller fra ædestedet.
En kendt fisker i nærheden af Drags
holm levede udelukkende af krybskytteri
om vinteren. I flere år huserede han og
hans kammerat (der bar byttet) i reviret.
Jagten foregik i kludesko og med høj hat,
hvori der var elektrisk lys. I nærheden af
vildt slog de kontakten til, og lyset stråle
de og blændede dyrene, hvorefter det var
let at skyde dem. En mørk og blæsende
nat blev de taget med to rådyr og en hare.
Udover konfiskation af geværet fik de en
latterlig lille bøde, især da vedkommende
indrømmede, at han hvert år skød fra 50
til 60 rådyr. Ovenstående fremkommer,
fordi jeg selv fik min del af dusøren for
pågribelsen.
På de større skovrige godser blev der
ofte holdt en skytte eller jæger. Udover at
holde øje med vildtet og krybskytterne
havde han ofte mange hverv. Han skulle
holde rovvildtet nede, både hår- og fjer
vildt såsom ræv, mår, ilder og lækatte,
samt høge og krager. For dette fik han
oftest »skydepenge«. Vildtremiser i sko
vene skulle han holde i orden. Ofte var
der fasaneri, som krævede meget arbejde
og opsigt. Der udover skulle han altid vide
besked med, hvor de kraftigste bukke
holdt til, hvis jagtherren ønskede at skyde.
Hvis skytten var gift, havde han fribolig,
og ofte hjalp hans kone til ved herskabet.
Var han ugift, spiste han i reglen sammen
med forvalteren eller på værelset. Skytten
bar i reglen den grønlige obligatoriske
uniform, der endnu bruges. Han var en
mand, der holdt sig for sig selv og havde
ingen omgang med egnens befolkning,
som snarere i ham så en spion fra godset.
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(NEU 16123, skrevet 1961).

Ole Jæger og hans sønnesøn,
eller historien om knuste knæ
Karl Olsen er født 1891 i Buddinge i
Gladsakse sogn nord for København, hvor
faderen var skomager. Farfaderen Ole
Jæger var født 1828 og boede som enke
mand på fattiggården. Tilnavnet Jæger
havde han fra sin tjeneste i jægerkorpset i
krigen 1848 til 1850. Her var samlet sær
lig gode skytter. A f erhverv havde bed
stefaderen været kulsvier, men som
42-årig fik han begge knæ knust. Hans
ben blev stive, og familien levede siden i
fattigdom. Det var dog lykkedes Karl Ol
sens fader at blive en respektabel hånd
værker:
Jeg var bedstefars yndling, for jeg kunne
sidde i timevis og lytte til Ole Jægers
fortællinger om hans deltagelse som
skarpskytte i krigen 1848 og ikke mindst
om hans liv som kulsvier og krybskytte i
Gribskov og senere i Hareskoven og Frederiksdalsskov, da han som nygift flyttede
til Buddinge og lejede et stykke jord ude
på Sand-koblerne (Buddinge Overdrev),
hvor han havde seks miler i svidning ad
gangen. Bedstefar lærte mig alle de uno
der, der var til. Han lærte mig også at
skyde. Men det var nær gået galt. Bed
stefar sendte altid bud med landpostbudet
hjem til Buddinge nogle dage før den søn
dag, han kom hjem til Buddinge fra Stol
pegården. Så gik jeg bedstefar i møde. Jeg
kunne se ham helt oppe ved Mosegård, og
så løb jeg ned til Kalotrenden (skelrenden
mellem Buddinge og Vangede) og sad der
og ventede på ham. Ole Jæger var meget
sirlig med sit tøj og sit hår og sit tvedelte
fuldskæg. Der var aldrig hverken snot el
ler skråsovs i hans skæg.
Så en dag kom landposten og sagde, at
på søndag kom Ole Jæger hjem, og jeg var
som sædvanlig nede ved Kalotrenden.

Bedstefar grinte, da han kom hen til mig
og åbnede sin stortrøje: Her skal du se,
sønnesøn, hvad jeg har til dig, og frem tog
han en salonbøsse. Jeg blev ellevild af
glæde, da jeg så riflen. Vi stod et helt
kvarter og beundrede den dejlige skyder.
Så gik vi op til et gærde, der skilte Mads
Las' jord fra Vadgårdens. Så tog bedstefar
en konservesdåse op af lommen, og så
skulle jeg gå hen og sætte den op på gær
det, og jeg var ikke sen. I den anden lom
me havde bedstefar en æske patroner. Så
ladede han riflen og viste mig, hvordan
man skulle holde en bøsse, når man ladede
den. Altid bøssepiben enten i luften eller
ned i jorden. Bedstefar lagde an, tog sigte
og skød dåsen omkuld. Kan du se, sønne
søn, Ole Jæger kan sku skyde endnu.
Så var det min tur. Jeg måtte selv lade
riflen efter at have rejst dåsen op igen. Jeg
tog omhyggeligt sigte, og dåsen rullede
hen ad gærdet, og det gjorde jeg adskillige
gange til lige stor glæde for bedstefar og
mig selv. Men nu gjaldt det om at finde et
gemmested til bøssen, så far ikke kunne få
den at se, for selv om min far var en me
get dygtig skytte, havde han aldrig gået på
jagt og ville ikke på nogen måde tillade
mig at have en bøsse. Det vidste bedstefar
også godt. Vi fandt et godt sted ude i ud
huset, hvor der stod en gammel cement
tønde med en hel del skrammel i. Den var
fin. Der lagde vi bøssen i bunden og lagde
alt skramlet oven på.
Men uheldigvis fandt far en dag på, at
der skulle ryddes op i udhuset. Han tog
tønden ud i gården og vendte bunden i
vejret på den, og der lå min kære salon
riffel og lyste i solen. Det var jo ikke så
godt. Jeg måtte gå til bekendelse, og far
blev vred. Jeg var klar over, at det ikke
ville blive rart for bedstefar at komme
hjem til Buddinge. Men en dag jeg skulle
ned på apoteket i Lyngby, benyttede jeg
lejligheden til at løbe over på Stolpegården

Hvis herregårdens skov var for lille eller for
intensivt dyrket, kunne det være nødvendigt at
fodre hjortevildt om vinteren. Fotografiet af
foderhuset på Katrinebjerg vest for København i
2920 er udlånt af Svend Aage Hansen.

og få fat i bedstefar. Jeg satte ham ind i
sagen. Han rynkede brynene: Det var ik
ke så godt, sønnesøn, men jeg må hellere
komme en tur hjem på søndag og få den
skideballe, og Ole Jæger kom om sønda
gen, men det blev alligevel ikke så slemt,
som jeg havde troet. Nok blev bedstefar
skældt ud og forbudt at give mig nogen
som helst skydevåben, men et stykke tid
efter kom landposten med besked om, at
den gamle kom hjem på søndag, og jeg sad
som sædvanlig nede ved Kalotrenden og
ventede på ham. Da han kom, åbnede han
stortrøjen og tog en riffel frem: Se, søn
nesøn, her er en ny skyder, men denne

gang skal vi nok narre sønnen min, for jeg
tager bøssen med hjem i aften.
Vi gik nu ned langs ad renden. Der stod
en del store elmetræer, og der var altid
godt med fugle. Der sad en solsort og
fløjtede oppe i toppen af et træ. Kan du få
den til at holde kæft, skal du få et kræm
merhus bolcher. Jeg fik bøssen og en pa
tron og ladede den. Så tog jeg sigte lige på
kroppen. Jeg turde ikke holde på hovedet.
Så trykkede jeg af, og jeg havde tjent mine
bolcher, som jeg fik med det samme. Det
var mit livs største oplevelse. Aldrig siden
har jeg nedlagt et stykke vildt, hvor jeg
har følt mig så stolt, som da den sølle

__
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solsort døde i knaldet. Og ikke mindre
stolt blev Ole Jæger.
Der var mange stære og solsorte, der
faldt for bøssen den sommer. Bøssen
gemte bedstefar i stenkisten under vejen,
til han skulle hjem om aftenen. Så tog han
den med til Stolpegården til næste gang,
han kom hjem, og det skete tit den som
mer. Men nu var der ikke noget at stille
op med mig. Jægeren var født.
(NEU 17408, skrevet 1962).

Da Karl Olsen blev konfirmeret, ville han
gerne være sømand, men det kunne der
ikke være tale om. Faderen var en hæder
lig skomager, og da sønnen var lille og
spinkel, bestemte faderen, at sønnen
skulle være barber. Drengen kom i lære i
Lyngby, men derfra kunne han på fridage
smutte til Skovshoved, hvor han hjalp
fiskerne med at rede garn op og bøde
garn. Som ung svend fik Karl Olsen ar
bejde i Korsør. På barberstuen kom der

Tranekær er bygget midt inde i land, men flere af
godsets skove ligger ud til kysten, hvor de var
udsat for landgang af krybskytter. I sidste
halvdel af 1800årene kom større og større
fiskerfartøjer i brug, og fiskere lå i lange perioder
og fiskede langt fra deres hjemhavn. Det var en
ny situation for skovenes vogtere.

fiskere, o g da en af dem blev syg, gik Karl
Olsen i den syge fiskers sted i et par må
neder. Næste forår, 1907, tog han arbejde
hos en bundgarnsfisker i Køge, senere hos
en drivvodsfisker i Onsevig på Lolland.
Om vinteren var han barber i Stege:
I foråret 1908 så jeg en annonce i Fiskeri
tidende, at der var en gammel fisker på
Omø, der ville sælge sin enkeltmands
drivkvase1. En sådan kvase var altid enmastet ca 21 fod lang. Jeg tog over og så på
den, og vi blev enige om prisen. Kvasen
var gammel, men var meget god. Jeg fik
den for 300 kr, fordi sejlene ikke var så
gode, men jeg regnede med, at jeg kunne
bruge dem et lille årstid. Jeg ville ikke fi
ske med drivvod, men bruge rødspætte
garn og åleruser. Jeg sejlede over til Lan
geland og fiskede fra Rudkøbing, og jeg
fiskede ret godt den sommer og efterår,
men da kulden begyndte at sætte ind i
november, tænkte jeg stærkt på at søge
plads ved faget for vinteren. Jeg lå som de
fleste af de lokale fiskere og skød ænder,
og da jeg en aften havde skudt et par æn
der, gik jeg op på en beværtning ved hav
nen, som hed »Washington«. Indehave
ren var jyde. Han købte vildtet fra fisker
ne og solgte det i København. Han tjente
godt på den handel, for fiskerne sad gerne
og drak pengene op hos ham, så han tjente
to gange på det. Da jeg kom ind på be
værtningen, sad der et par bønder og spi
ste biksemad. Jeg satte mig ved et nabo
bord og bestilte mig en kop kaffe. Det var
datteren, der serverede for mig. Jeg
spurgte, om ikke den gamle var hjemme.
Jo, hun mente, han kom snart. Hun
spurgte, om jeg havde ænder, jeg ville
sælge. Jeg sagde, at jeg havde to. Hun
sagde, at hun godt kunne tage mod dem,
hvis ikke hendes far kom, inden jeg gik.
Nu begyndte den ene bonde at tale til
mig om jagt. Han fortalte, at de begge to

var fæstebønder under Tranekær gods, og
de beklagede sig over vildtbestanden på
godset, for jagten på alle fæstestederne,
der hørte under Tranekær, var forbeholdt
greven, og overtrædelse af fæstebrevet,
der udtrykkeligt indeholdt bestemmelse
om, at jagten tilhørte grevskabet, kunne
være vægtig grund til ophævelse af fæ
stet, så der var ingen fæstebonde, der tur
de skyde på sin jord. Den anden bonde
tilføjede: Ja, vi kunne godt have nødig, at
der kom nogle flere krybskytter derud.
Nogle kom der jo, men det var da ikke så
sjældent, at der gik en flok dyr på en snes
stykker ude på markerne, og det var jo
ikke så lidt, de kunne gå og æde på en nat.
Jeg kunne jo ikke sige mig helt fri for
krybskytteri, så jeg spidsede øre og lytte
de efter, og vi kom da i rigtig snak, og det
endte med, at jeg blev inviteret ud og be
søge dem. Jeg gik så en dag ud til Trane
kær. Deres gårde lå ved siden af hinanden.
Jorderne stødte op til skoven, så det kunne
ikke være bedre. Jeg blev godt modtaget
og var med en tur ude på markerne, men
jeg fik stadig at vide, at jeg absolut ikke
kendte noget til dem, for de ville ikke risi
kere at komme i konflikt med godset. Jeg
lovede, at de ikke skulle få vrøvl for min
skyld.
(NEU 29258, skrevet 1972).
Det var jo lige noget, jeg kunne bruge, så
jeg sejlede op under kysten af Tranekær
gods næste dag og satte mine redskaber
der. Om natten listede jeg mig op langs
skovdiget og lagde mig ved en veksel. Lidt
over to kom der en rå med sine to fjor
gamle lam. Den stod lidt stille, da den
kom ud på marken og vejrede. Jeg tog
sigte på dens hoved og sendte den en kugle
mellem øjet og øret. Den gav et spring i
luften og faldt død om. Den nat fik jeg
mine to første rådyr.
(NEU 17408, skrevet 1962).

Jeg søgte ingen plads som barber den vin
ter. Jeg boede ombord i min båd, og jeg
manglede aldrig selskab. De unge fiskere
holdt meget til nede hos mig, og flere af
dem var ivrige jægere både lovligt og
ulovligt. Der var meget vildt både i skoven
og på markerne, og fæstebønderne var
som sagt meget glade for krybskytterne.
Når de klagede til godset over rådyr, ja så
kom skytten ned og skød nogle skud ud i
luften, men det gjorde jo ikke megen
virkning på dyrene. Om natten søgte rå
dyrene ud over skovdigerne og ud på
sædmarkerne og tog for sig af retterne.
Det var ikke godset, det gik ud over. Fæ
steafgiften var lige stor, om også grevens
dyr gik og åd sig fede på fæstebøndernes
bekostning.
Nå men jeg skilte godset af med 11 rå
dyr den vinter. Jeg solgte dem ikke til
manden i »Washington«, men jeg sendte
dem til København. Derved opnåede jeg to
kroner mere pr dyr. Jeg fik elleve kroner
pr dyr. Jeg skød også nogle harer, men
dem solgte jeg til private i Rudkøbing.
Dem fik jeg faktisk mere for, idet jeg fik
tre kroner for stykket. Sendte jeg dem til
København, fik jeg kun to kroner for
stykket.
Næste sommer fiskede Karl Olsen med
åleruser og rødspættegarn fra Korsør. I
vinterens løb havde han bundet fem åle
ruser, og han havde ti i forvejen. Da ef
teråret kom, sejlede han til Fakse Lade
plads, hvor han med et vod fiskede små
fisk til at sætte på torskekroge. De lokale
fiskere fiskede med kroge om vinteren.
Mens der lå is, reparerede Karl Olsen sine
redskaber:
Jeg havde fået en stor bekendtskabskreds,
blandt andet en altmuligmand, som var en
ivrig jæger, og en aften vi sad nede i min
kahyt og fik os en kop kaffe, kom vi til at
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tale om jagt, og jeg fortalte om mine jagt
eventyr på Langeland, og jeg forstod på
ham, at han også var på holdet, og vi blev
da enige om, at vi skulle forsøge os oppe i
Vemmetofte Strandskov. Der var ganske
vist en skrap skytte ansat ved klostergod
set. Han havde været en meget ivrig
krybskytte selv i sine unge dage i skovene
i Øst- og Midtsjælland og navnlig i Vem
metofte Klosterskove, og det var sikkert
grunden til, at skovrideren antog ham
som skytte ved Klostret. Ellers havde han
nok udryddet alt vildtet i skoven. Da han
først havde fået pladsen, var der ingen
grænse for hans jagt på sine gamle kryb
skyttekammerater. Man kunne blandt an
det berette om, at han havde skamslået en
gammel jagtkammerat, så han blev invalid
resten af sit liv.
Da jeg florerede dernede i 1909, var vi
faktisk kun tre krybskytter i klostergod
sets skove, men til stor ærgrelse for såvel
skovrider de Neergaard som skytte Ras
mussen. Der var ingen grænser for vore
drillerier, navnlig over for skytte Ras
mussen. Skytteboligen lå lige ud til of
fentlig vej. Jeg morede mig engang med at
cykle forbi Skyttehuset tre dage i træk
med et skudt rådyr foran på bagagebære
ren. Det var det samme dyr, jeg kørte med
hver dag. Jeg kørte altid på den tid, da
børnene skulle i skole. Så vidste jeg, at
hvis ikke Rasmussen så mig, så skulle han
nok få det at vide af drengene. Resultatet
blev da også, at en dag oppe i slyngelstuen
på hotellet kom staldforpagteren hen til
mig og sagde: Du Karl, du skal nu være
lidt forsigtig. Skytten sagde forleden dag,
vi sad og fik en bajer, og du kom forbi:
Hvis jeg nogen sinde får fat i den lille
hjulbenede rad, skal han ikke komme le
vende ud af skoven.
Så holdt jeg op med at jagte i Kloster
skovene og forlagde mit jagtterrain til
Strandegårds Dyrehave lige på den anden

side af Fakse Ladeplads. Strandegård, Lindersvold og Fedgården hørte til Gavnø
gods, som lå otte mil fra disse tre gårde.
Lindersvold hovedbygning var bolig for
skovrideren på skovdistriktet. Strande
gårds Dyrehave var et godt jagtterrain.
Der var mange rådyr og harer og en del
fuglevildt navnlig fasaner. Der holdt jeg
til hele jagttiden. Resten af vinteren
brugte jeg til at bøde redskaber.
Næste forår sejlede Karl Olsen til Kalve
have på det sydligste Sjælland, og der fi
skede han hele sommeren. Da det blev
efterår, sejlede han til Issefjorden, hvor
han fiskede og skød ænder på helt lovlig
vis. Da isen kom, sejlede han til Gilleleje,
hvor han blandt andet traf en fisker, der
havde været på fiskerhøjskole i Snoghøj,
og han fortalte så meget derom, at Karl
Olsen fik lyst til at prøve. Næste sommer
tilbragte han med fiskeri ved Samsø:
Om efteråret sejlede jeg til Langeland og
fiskede med rødspættegarn, til jagten gik
ind. Så sejlede jeg op til Tranekærskovene. Der var rigeligt med vildt både i sko
vene og på hovmarkerne. Det var en
spændende beskæftigelse at være kryb
skytte. Man blev frækkere og frækkere.
Vi var tre unge fiskere, som gik meget på
jagt sammen. Vi sejlede op til skoven i
min kvase og gik i land i min pram. Den
ene fisker havde et værelse hos en gammel
tante. Han spiste også hos hende. Vi
samledes gerne henne hos ham eller nede i
båden hos mig.
Da vi nærmede os jul var Tantes Jens så
heldig at skyde en stor dejlig buk, men det
var nær gået galt for os den nat. Vi og alle
de andre krybskytter i de langelandske
skove havde været lidt for grådige i den
sidste tid, så skovrideren havde samlet alt
disponibelt mandskab, og det havde vi ik
ke regnet med. Jeg opdagede først, at der

var »ugler i mosen« og måtte se at få fat i
de andre to og advare dem mod at skyde,
men se at komme ned til prammen og ro
ud til båden, men i det samme faldt der et
skud ikke så langt inde i skoven. Jeg
standsede og smed mig lige så lang, jeg
var og lå ganske stille. Da jeg havde ligget
noget og ikke hørte noget mistænkeligt,
rejste jeg mig og søgte ned mod stranden,
ikke lige mod prammen, men lidt nord for
den. Det gik også godt. Jeg kom ned til
stranden og hen til prammen. Den lå så
langt ude, at den kunne flyde. Jeg roede
lidt længere ud. De andre måtte finde sig i
at soppe i vand til livet. Jeg lå i prammen
og holdt øje med skoven.
Det varede ikke længe, før jeg så Tantes
Jens komme ud over skovgærdet med et
dyr på nakken, men bøssen kunne jeg ikke
se. Jeg roede ind mod land, så langt at jeg
kunne mærke, at prammen tog bunden.
Så kom Jens i fuld fart og smed bukken
ned i prammen og sig selv bag efter. Han
tog den ene åre. Ro, for Satan, de er efter
mig. Vi fik farten op og roede af alle
kræfter. Vi kom ombord og gjorde pram
men fast og lod bukken ligge i prammen.
Nu gjaldt det om at sætte sejlene. Vinden
var østen, så vi kunne sejle fra land. Det
er ellers ikke altid lige nemt at slippe fra
kysten, når man ikke har motor i båden.
Nu opdagede Jens, at der kom to mænd ud
af skoven. Vi grinede og vinkede til dem.
Der fik de en lang næse, men vi turde ikke
sejle til Rudkøbing. Vi kunne jo vente at
blive modtaget af en betjent og en skovri
der, så vi sejlede over til Tåsinge og lagde
os til anker på østsiden. Så kunne de i det
mindste ikke se os fra Langeland. Vi lå der
hele dagen og sejlede først hjem om afte
nen. Da vi løb ind i fiskerihavnen, stod
Hans og grinede på kajen. Han rakte hån
den ud efter fortøjningen, og da han hav
de gjort os fast, sprang han ombord og gik
ned i kahytten. Vi fulgte efter og var jo

var sluppet helskindet ud af skoven, men
fra vejen havde han set flere mænd inde
på skovvejene, så han var klar over, at
skovrideren holdt klapjagt den nat.
Vi var selvfølgelig glade for, at vi alle
tre var sluppet helskindet, og at vi havde
fået dyret med. Havde det været mig, der
havde skudt det, var jeg aldrig kommet
ned til prammen med det på nakken. Der
var ikke tid til at brække det op og tage
indvoldene ud, men Jens havde kræfterne,
så juledyret var reddet.
Den følgende sommer fiskede Karl Olsen i
Smålandshavet, især fra Fejø og Femø:

Den godsejer, der ønskede at oprette en indhegnet
dyrehave i en større eller mindre del af skoven,
matte være klar over, at det kostede penge i
skade på skoven. I Johan Boas' bog Dansk
Forstzoologi fra 1923 er der en tegning fra
dyrehaven på Frijsenborg, der viser hvorledes de
fleste stammer i en ung granskov er beskadiget
ved at kronhjorte med tænderne har revet
barkstykker af. Den afflåede bark bliver ædt.

nysgerrige efter at høre, hvordan han var
sluppet ud af skoven. Det var gået godt.
Lige så snart han havde hørt skuddet fra
Jens, var han klar over, at den var gal, for
han havde set en mand dybere inde i sko
ven, så han var ved at løbe efter os for at
advare, men så hørte han skuddet fra Jens,
og så var der ikke andet at gøre end at
forsvinde, og så måtte vi se at klare os, så
godt vi kunne. Han var løbet nord på og så
drejet ud på hovedvejen, og da han ikke
havde nogen bøsse med, var han ikke så
bange for at møde nogle skovfolk, og han

Jeg havde fisket jævnt godt i Smålandsfar
vandet den sommer og efterår, så jeg be
sluttede at sejle til Langeland for vinteren
og for eventuelt at se, om der skulle være
noget at lave med skyderen. Jeg blev godt
modtaget af mine gamle jagtkammerater.
Også værten på »Washington« blev synlig
glad ved at se mig, trods det at jeg aldrig
solgte noget vildt til ham, men jeg kom da
ofte hos ham sammen med de andre jæ
gere og skaffede ham af med både spiseog drikkevarer. Foreløbig havde jeg nok at
gøre med at bøde redskaberne. Det var ik
ke bleven til så meget i efteråret. Vi gik
for meget på kroen om aftenen i stedet
for at bøde redskaber, men nu skulle det
altså være. Det kunne ikke nytte at gå den
nye sæson i møde med dårlige redskaber.
Hvis man vil fiske godt, skulle redskaber
ne være i orden. Det var min erfaring.
Jeg måtte jo også en dag ud og hilse på
bønderne. De skulle da vide, at jeg var
kommet til øen igen. De var også glade for
at se mig igen, men de kunne fortælle
mig, at der var kommet en ny skytte på
godset. Han var en ung ivrig mand, der
var meget streng med hensyn til den
ulovlige jagt. Han havde taget flere
krybskytter i den tid, han havde været
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ansat på godset, og de havde hørt, at han
måtte antage landbrugseleverne til hjælp
om natten mod betaling til disse, og der
var mange, der havde tilbudt sig, selv om
betalingen kun var tre kroner for en vagt
tjeneste fra ni aften til to nat, men det
havde ligegodt sat lidt skræk i krybskyt
terne, syntes de. Det kunne mærkes på
vildtmængden på markerne, så de håbede
da ikke, at vi inde fra Rudkøbing blev al
for rædde, så vi ikke turde komme derud.
Jeg lovede, at jeg skulle nok komme, og
jeg mente, at også »Fejeren«2 og
Snot-Jens ville forsøge sig. Vi var et godt
trekløver, der alle tre kunne løbe stærkt,
når det kneb. Vi anså det ikke for nedvær
digende at løbe i stedet for at risikere liv
og lemmer ved at tage kampen op med
skytten og hans hjælpere.
Der var en krybskytte ovre fra Lohals,
der havde været så letsindig, medens den
gamle skytte havde været der, at forsøge
at tage kampen op med ham, men det
havde kostet krybskytten en mulkt på otte
kroner, og i tilgift havde han fået nogle
over skrutten af skyttens egespir, så der
var brækket et kraveben. Da jeg kom hjem
til Rudkøbing med den meddelelse, grinte
de bare. De havde alle hørt om den nye
skytte, men der var dog ingen af dem, der
lod til at være særlig bange for ham.
Tre dage før harejagten gik ind, sejlede
jeg solo op langs kysten til min gamle
plads og roede i prammen ind til land. Det
var hen under aften, og det var nærmest
ved at være skumring. Jeg listede mig
langs skovgærdet op midt på marken og
satte mig på gærdet og så spejdende ud
over horisonten for at se, om der var
nogle harer kommet ud for at fouragere
for natten. Jeg havde som sædvanlig min
frakke på og skyderen inde under. Sådan
en gammel frakke var et godt skjul for en
bøsse. Jeg blev siddende, til det blev helt
mørkt, så al tanke om harejagt var umu

lig. Jeg gik ned til prammen og smed frak
ken og bøssen ombord og fulgte efter og
tog ankeret ind og roede ud efter. Nu kom
der en mand nord fra langs stranden. Ham
havde jeg ikke set. Da jeg var kommet
omtrent ud til kvasen, var han nået hen
til, hvor jeg havde ligget med prammen.
Så standsede han og så ud efter mig. Efter
den beskrivelse jeg havde fået af skytten,
var jeg ikke i tvivl om, at det var ham, der
var ude i embeds medfør. Jeg ærgrede mig
godt, for jeg var klar over, at han havde
set, at jeg smed både frakken og bøssen
ombord i prammen, og så vidste han jo
også, hvad jeg var i land efter.
Da jeg kom tilbage til havnen, gik jeg
en tur op i »Washington«. Der var tomt
deroppe. Det var noget, der sjældent var
tilfældet på den tid af aftenen. Værten sad

Tværsnit af fyr fældet 1921, da træet var 102 år
gammelt. Da træet var 6 år, rev en kronhjort et
stykke bark af, hvilket har reduceret træets værdi
betydeligt.

og røg på sin rejsepibe. Den lagde han nø
dig fra sig. Han kunne udmærket servere
en gang biksemad med den halvlange pibe
i munden, og uden at de daglige kunder
blev stødte på ham af den grund. Kan jeg
få en halv kaffe, Gamle, sagde jeg, og det
var der ikke noget i vejen for, og da jeg
spurgte, om han ville have en med, var
der heller ikke noget i vejen for det. Da vi
sad og nød kaffen, sagde han: Du Karl, du
skal være forsigtig med den »Kroniske«3.
Han er gået over til »fjenden«. De siger,
at den nye skytte har fået ham til at se
efter, om der kommer nogle med vildt til
mig, og hvad det er for nogle. Jeg har
advaret de andre, men hvis jeg opdager
nogen skurkestreger, smider jeg ham ud.
Hans forretning kan jeg godt undvære.
Han sidder her jo kun på nas alligevel. Nu
gik døren op, og den »Kroniske« kom ind.
Det var første gang, jeg så ham, siden jeg
var kommet. Han kom straks hen til bor
det, hvor vi sad og hilste på mig og sagde:
Det er vel nok godt at se dig igen Karl, ja
nu er det snart tid til at få ild i bøssen
igen. Han ville gerne have en halv kaffe,
da jeg bød ham en, og værten og jeg tog os
en til ved samme lejlighed. Den »Kroni
ske« beklagede, at han ikke havde nogle
penge på sig, for så ville han gi' en om
gang. Det var ikke første gang, han var i
den situation, når han var i selskab med
mig, men jeg sagde bare: Skidt være med
det, Frederiksen. Vi venter til en anden
gang. Da han opdagede, at jeg ikke ville
give mere, fik han pludselig travlt med at
skulle afsted.
Da han var vel ude af døren, sagde
værten: De siger sku også, at Nat-Hansen
er blevet arrangeret af skytten til at give
oplysninger om eventuelle ilandbringelser
af vildt. Nat-Hansen var nattebetjent på
havnen og havde jo rig lejlighed til at
kontrollere alt, hvad der foregik på hav
nen ved nattetid. Han led ligesom told

betjenten af en tør plet i halsen, så det var
såmænd ikke så sjældent, han havde væ
ret ombord og fået en gibbernakker hos
mig, og han vidste jo også, at jeg drev
ulovlig jagt, så nu vidste jeg, at ham
skulle jeg også passe på. Det kunne jo godt
være, at man skulle smutte til Svendborg
med det vilde.
Da jeg dagen efter gik en tur op i byen,
mødte jeg Tantes Jens. Han blev så un
derlig alvorlig i ansigtet, da han så mig:
Du Karl, sagde han, har du hørt, at de har
hugget »Fejeren« i nat oppe i Forskoven.
Det havde jeg ikke. Nu fik jeg hele refe
ratet om begivenheden, og jeg var klar
over, at nu var det vist bedre at se at
komme væk fra Langeland. På en måde
var jeg ked af det. Jeg havde jo mange
gode venner på øen, men jeg fandt jorden
for usikker i skovene. Jeg ventede nogle
dage og gik og spekulerede over, hvad jeg
skulle, men så en morgenstund kom »Fe
jeren« ned ombord til mig. Han grinte
over hele femøren og udbrød: De nuppede
sku Jens i nat! Og Gud hvor han så ud.
Han troede kun, der var en mand, og det
var tilmed en af landbrugseleverne, så han
ville jo se at få dyret med, men inden han
havde fået det på nakken, var han omrin
get af fire fem mand, og jøs hvor de
knoklede ham med deres stokke, og en af
dem gav ham en knyttet hånd lige i an
sigtet, så blodet flød ud af tuden på ham.
»Fejeren« fortalte også, at han havde fået
tilsigelse fra retten. Han skulle møde på
fredag klokken 11. Jeg havde lige drukket
kaffe, og kanden var varm endnu, så vi
tog os en lille sort oven på den historie,
men nu var jeg klar over, at her skulle jeg
ikke jagte i år, så næste dag satte jeg sejle
ne og forlod Langeland og har forøvrigt
aldrig været der siden. Jeg sejlede over til
Sjælland og sejlede ned til Kalvehave. Der
havde jeg også gode venner.
(NEU 29258, skrevet 1972).

Karl Olsen havde planer om at komme på
et kursus på fiskerhøjskolen ved Snoghøj,
blandt andet for at lære om motorer. Om
vinteren skar han pile i skoven ved Kalve
have og lavede rusebøjler deraf. Om for
året sejlede han til København og solgte
bøjlerne, og han solgte også den gamle
drivvodsbåd. Opholdet på højskolen blev
en stor oplevelse for den velbegavede, ud
advendte unge fisker. Det kneb imidlertid
med at få købt en moderne fiskekutter.
Hans penge slog ikke rigtig til, og han tog
atter arbejde som barber. I 1914 kom han
til Kalundborg, hvor han traf en sød fi
skerpige, som gerne ville have den kvikke
unge mand, men dog på den bestemte be
tingelse, at han opgav enhver tanke om at
blive fisker. Det endte da med, at han blev
postbud i Buddinge. Men han interessere
de sig for det gamle skovbrug, og han er
stadig medlem af Skovhistorisk selskab,
hvor han som gammel traf greven fra
Tranekær, til hvem Karl Olsen har fortalt
om sin ungdoms meriter.
Udgiveren har adskillige gange hørt
Karl Olsen fortælle både om egne og an
dres »bedrifter« som krybskytte, således
at han føler, at han bør kunne klare en
hver situation som krybskytte. Kryb
skytteoplevelserne var eventyret for både
den unge og den gamle Karl Olsen, og
skytten og de andre skovfolk var blot
nogle, der stod i vejen for eventyret - som
dragen i de gamle eventyrfortællinger.

1. En drivkvase er en fiskerbåd bygget til drivvods
fiskeri. En sådan ses i bind 1 side 195 til venstre i
billedet. Voddet hænger til tørring i masten.
2. En krybskytte der boede i Rudkøbing.
3. Omtalenavn til havnens tolder, der hævdedes at
have en kronisk tør plet i halsen.
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Herregårdsfiskere

Herregårdsfiskerens hus ved Hindsgavl er
fotograferet 1912 med udsigt over Fænøsund i
den nordlige del af Lillebælt.

Herregården Arreskov havde en fisker, der
fangede fisk i Arreskov sø. På fotografiet fra
1916 ser man fiskerens jolle og en ruse ved
Odense åes udløb fra søen.

Medens godsejeren og hans ansatte skytte
eller skovfolk sørgede for hovedbygnin
gens forsyning med vildt, kunne herre
gården få fisk ad flere veje. Godsejerfa
milien fiskede ofte selv, men det var mest
for sportens skyld, selv om byttet blev
spist. Mere herom vil følge i 7. bind. En
kelte godser havde et hus liggende ved
stranden, åen eller ved det ofte kunstige

søsystem, som var en del af herregårdens
omgivelser. Her i huset boede en fisker,
som var pligtig til at levere årstidens fisk,
når der blev sendt bud derom fra køkke
net.
Flest fisk har herregårdene fået fra de
møller, hvor der blev fanget ål, ørred og
andre ferskvandsfisk ved mølledæmnin
gens sluser.
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På kyster med godt ålefiskeri om efter
året blev retten til at bygge ålegårde fæ 
stet ud til bønder og fiskere, der i afgift
betalte en vis mængde ål. Disse blev le
veret en bestemt dag, og så var der travl
hed i køkkenet med at salte ålene ned til
vinterens forbrug. Dokumenter fra mid
delalderen viser, hvorledes godser og klo
stre kappedes om at erhverve retten til
godt fiskevand. I den katolske tid skulle
man i stedet for kød spise fisk på fasteda
ge. Efter reformationen tabte fisk efter

hånden i betydning, men endnu i tiden
1880 til 1920, som beskrives her, regnedes
ferskvandsfisk for fin spise, og det var
kokkepigens kunst at få den til at smage
godt. Dette vil blive omtalt i 6. bind.
Selv om herregårdens fiskeri normalt
ikke længere spillede nogen betydelig
rolle økonomisk, indeholder emnet allige
vel et væld af variationer i såvel organi
sation som fiskemetoder. I de følgende
beretninger gives der kun antydninger
heraf.

Store mængder fisk er gennem århundreder
blevet fanget ved møllernes dæmninger. Det
vand, som ikke blev anvendt til at trække
møllehjulet, blev ført gennem en ålekiste, det vil
sige en kasse med tremmebund, hvor ål og andre
fisk, der gik med strømmen, blev siet fra.
Fotografiet viser ålekisten ved Gramgård mølle
ved Ribe å.

Fiskeren ved Lillebælt

Fiskeribestyreren

Gartner Alfred Johansen var 1891 til 1892
gartnerelev på Hindsgavl, der ligger ved
Lillebælts kyst ved Middelfart. Han er en
af de få, som har omtalt herregårdsfiske
ren, og det skyldes, at huset ligger i par
ken på skrænten ud mod bæltet, hvor der
også var bygget et drivhus:

Forhenværende fiskeribestyrer Niels Pe
dersen på Brahetrolleborg er født 1865 i
fiskerlejet Appenæs ved Susåens udløb i
Karrebæk fjord. Han fortæller især om
faderens fiskeri, men kommer også ind på
sin egen karriere:

Blomstcrhuset lå nede ved stranden og var
bygget sammen med fiskerboligen. En fe
bruarnat, da jeg havde tur, og det kneb
med at holde varmen oppe i drivhuset,
viste temperaturen 32° frost. Det var i
1892. Da isen brød op, tog den anlægs
broen på Fænø med. Fiskeren skød mange
svømmefugle, som fyldte hvert lille åbent
vandhul. Fiskeren gjorde indtryk af at
være ret velhavende, medens hans nabo
væveren var fattig, trods det hans arbej
der, som jeg havde set på slottet, var
nærmest kunst, store duge og små ser
vietter med slottet og havepartierne foran
indvævet. Om efteråret gik ålefiskeriet
ind. Der lå altid en kvase for at modtage
fisken. Der fortælles, at ålefiskeriet gav
Hindsgavl en stor indtægt.
Fiskeren havde også færgefart til Fænø.
På øen Fænøkalv gik en fåreflok og klare
de sig hele sommeren. Når de skulle ind
fanges, sejlede, jeg tror, tre både af, og
enhver god løber var kærkommen. Vi tre
lærlinge, nogle karle og piger var med.
Det blev mange timers løbetur, for fårene,
som var halvvilde, gav nødig op. Man
sagde, at forbisejlende skibe hvert år stjal
en del får.
I folkestuen fik vi frisk fisk leveret af
gårdens fisker to gange om ugen, og vi fik
mange ålekvabber, men fisken smagte
godt og var veltillavet.
(IHA 979, skrevet 1954).

Min fader Peder Nielsen og min bedstefa
der Niels Knudsen er begge født i samme
hus, og de har begge drevet fiskeri i fjor
den omkring Gavnø ved baroniet Gavnø
og i Susåens udmunding i fjorden.
Da jeg var 20 år, rejste jeg til Tissø for
at uddanne mig i indsøfiskeri. Til brug i
Tissø brugtes for 100 år siden følgende
redskaber: et stort vod, ålekroge og i åløbene åleruser. På grund af det dybe vand
og søens størrelse var der hård søgang,
hvilket medførte, at der var rene søkan
ter1. Voddet blev udsat fra land og halet
op på land. Omkring 1880 kom der en ny
fiskeriforpagter, der brugte de samme
redskaber, dog i noget forbedret tilstand,
og der brugtes grimegarn2 samt aborre
garn (lig sildegarn). Der var jeg i tre
somre og en vinter. Der var ikke noget
vinterfiskeri, så den ene vinter brugte jeg
til et kursus på Vallekilde højskole. Efter
året 1887 tog jeg plads hos fiskeriforpagter
Bayer i Sorø som bestyrer. Efteråret 1888
blev jeg indkaldt til marinen *og var med
krydserkorvetten Sankt Thomas i Mid
delhavet og Vestindien. I foråret 1889
vendte jeg tilbage til Sorø, hvor jeg for
blev, indtil jeg den 16. juni 1891 rejste til
Brahetrolleborg som fiskeriforpagter.
I gamle dage var Brahetrolleborg et
munkekloster, og da blev her anlagt et
betydeligt karpefiskeri. Vi kan endnu stø
de på resterne såvel her ved hovedgården
som ude omkring i skovene. Men i tider
nes løb og ugunst er det forfaldet muligvis
også på grund af for lidt vandtilførsel. I

mange år blev her kun fisket med det store
vod en gang imellem for at forsyne slottet
og de omliggende godser, og af de indfan
gede fisk blev kun gedder, ål og aborre
taget og sat i hyttefad. Resten fik lov til at
løbe igen. Men efter 1891 skulle fiskeriet
drives som indtægtskilde, og af redskaber
blev så godt som alle brugelige fersk
vandsredskaber taget i brug. Åle- og ged
dekroge, ruser, vod og ålekister samt
krebseruser.
De samme kroge brugtes til fangst af
både ål og gedder. De var omtrent ligesom
de gammeldags ålekroge, kun kunne stål
trådskrogene ikke bruges, det skulle være
engelske stålkroge, og så blev de båret
delvis op i vandet ved hjælp af små styk
ker kork, og en mindre vægt (sten eller
bly) holdt dem delvis ved bunden.
Voddene brugtes på samme måde som
andre steder, men her måtte kalves op i
båden, da her ikke var fri landgang for rør
eller siv.
Ålekisterne brugtes kun i åløbene.
Krebseruserne var formet som en halv
cirkel, en halv alen høj og halvanden alen
lang. De var lavet af ståltrådsnet og havde
tragt (indløb) i hver ende. Der blev lagt
en død fisk som mading inde i ruserne.
Disse udlagdes ved søkanterne på to til tre
alen vand og med en ståltråd op til vand
overfladen med et stykke kork som flåd.
(NELJ 1884-1886, skrevet 1942).

1. Rene søkanter: uden bevoksning af tagrør.
2. Grimegarn, også kaldet togger garn, bestod af
tre lag garn, hvoraf det inderste havde store ma
sker, medens de to yderste var finmaskede. Når en
fisk løb mod grimegarnet, tog den det finmaskede
net gennem det stormaskede, hvorved den var fan
get i en pose.
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I herregårdens fiskevand
Hanne Rasmussen er født 1885 og har bo
et hele sit liv på Østfyn, og da hun skrev
om fiskeri boede hun i Øksendrup, hvor
hun havde let ved at finde mænd, som
ville fortælle om fiskeri. Her medtager vi
kun beretninger om fiskeri i herregårdens
vand. Det foregik i Kongshøj å og dennes
tilløb fra Glorup:
En å gør skel mellem Svindinge og Øk
sendrup sogne. Åen har udløb fra moser
ved Glorup avlsgård. Den slynger sig til
Storebælt med udløb ved Refsøre strand i
Hesselager sogn. Denne å bliver flittigt
benyttet til fiskeri. Her ved Øksendrup
har ejeren af Anhof tidligere haft anlæg af
fiskedamme til udklækning og opdræt af
bækørred og forel, men omkring 1920
ødelagde et voldsomt tøbrud dæmninger
ne, hvorved de dyre fisk drev med strøm
men ad åen mod bæltet. Da dette gentog
sig et par gange, nedlagdes fiskedamme
ne. Men i yngletiden vandrer store
mængder ørreder fra Storebælt op gen
nem åen her, og der drives fiskeri dels
med krog på snøre, dels med lyster, idet
enhver lodsejer fisker ud fra den del af
åen, som støder til de enkelte ejendomme.
Både piger og drenge fisker med snøre her
langs Anhof åen. Men det kan træffe, at
Hyttefad i sø ved Brahetrolleborg. Levende fisk
svømmede rundt i en kasse med huller i siderne,
således at vandet kunne strømme gennem kassen.
Over hyttefadet var hygget et spil, hvormed
kassen kunne løftes op, når der skulle leveres fisk
til herskabets køkken. Niels Elswing har
fotograferet indretningen og dens spejlbillede i
1954.
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På et gammelt billede af Fraugdegård ser man
helt til venstre på kanten af voldgraven en lille
ruse sat på en lang stang, hvormed rusen kan
skydes ud i voldgraven. Her er tale om små
fiskeri, velsagtens efter mading til medekroge.

når de har tøjret snøren for natten og
kommer om morgenen for at hente
fangsten, da har en anden været tidligere
på færde og snuppet fangsten.
Meddeler til det følgende er landmand
Alfred Pedersen, der er født 1885. Han
voksede op i Tangegård, der ligger ved en
å, hvor der fandtes mange slags fisk som
skaller, karusser, aborre og især bækørred
og ål:
Unge mennesker morede sig med at fi
ske i denne å, dog mest til husbehov eller

som foræring til venner og familie. Før
som nu brugte man snøre med krog. Un
dertiden når de unge fra en gård arbejdede
i marker, som stødte til åen, tog de en
spand med, og så tøjrede de snøren med
en pæl. Mens de så arbejdede, kunne fi
skene få tid til at bide på krogen, og man
havde da en god fangst med hjem ved
middag og aftenstid. Mange af gårdene
langs åen var fæstegårde, og da tilhørte
jagt og fiskeri herskabet, som ejede gårde
ne, men dette regnede man ikke med, og

man fiskede rask væk, men kom skovfo
ged eller forvalter på egnen og opdagede
det ulovlige fiskeri, skar de krogene af
snøren og ødelagde denne.
Til den bedste fisk i åerne regnede man
bækørred eller forel. Mange gik da i lyse
sommernætter på fiskeri efter disse fisk.
1917 fik optegneren foræret nogle dejlige
bækørred af min svoger, som havde været
på nattefiskeri sammen med nogle kam
merater.
(NEU 19586, skrevet 1964).
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Om herregårdens ørred
Rasmus Storm er født 1883 i Falsled på
Vestfyn, hvor hans fader f o g forfædre)
var skippere. Da faderen og storebroderen
druknede i Nordsøen november 1902, gik
han selv herregårdsvejen:
Ved bækken lå et husmandssted, som
Hans Jørgen Hattebæk havde i fæste af
grevskabet Hvedholm med forpligtelse til
hvert år at levere nogle lispund ørred.
Et lispund er 8 kg. Jeg har engang for 35
øre kørt en afgift op til Hvedholm, som lå
8 kilometer fra Falsled, på en gammeldags
barnevogn med to hjul og en stjert. Men
dette var ikke udtryk for, hvor mange fisk
der gik op i Hattebækken.
Den gårdmand, hos hvem jeg tjente
som ung, fortalte, at en morgen engang i
1870erne kom Hans Jørgen Hattebæk og
bad, om gårdmanden ville køre et læs ør
red til Odense torv. De fik kassevognen
frem, vognen læsset og fik en god dagløn
for turen.
Hans Jørgen havde lov til, hvad ingen
anden havde, at sætte spærring tværs over
bækken.
(NEU 31016, skrevet 1975).

Foregående sider.
Fiskeren i Næsbyholm fiskerhus ved Susåen
havde ikke alene pligt til at levere fisk til
herregårdens køkken, men han virkede også som
færgemand over åen. Han har åbenbart roet
fotografen over åen, da denne tog billedet i 1917.

Fiskere har ofte været tilbageholdne med
at give oplysninger om fangstens størrelse
for ikke at få for mange konkurrenter.
Men herregårdsfiskerne havde tillige af
giftens størrelse at tænke på, så de har
antagelig været særlig tilbageholdne.
NEU vil meget gerne have flere beretnin
ger fra herregårdenes fiskerhuse ved
strand, å og sø fra tiden, før de blev til
eftertragtede ferieboliger.

Om nogle af
fiskemesterens hjælpere
Herom har skovarbejder Carl Jensen også
en lille beretning fra Bregentved:
Mit første kendskab til fiskeri på Bregent
ved fik jeg som elleve tolv års dreng, da
jeg tjente på Overdrevsgården ikke ret
langt fra en mose hørende til herregården
Sofiendal, der ligger nord for Haslev og
hører under Bregentved. Der tjente på
gården sammen med mig en ung karl,
Rudolf Nielsen, der nu er død og borte.
Han havde i sin pure ungdom været i lære
som fisker hos fisker Jensen på Bregent
ved, og han havde da, endskønt han af
brød læretiden efter vel et års forløb, lært,
hvor man sætter en ruse, og hvordan man
tømmer den. I Sofiendals mose, der den
gang vel omfattede 4 til 5 tønder land, var
der af fisk gedder og ål. Om der har været
andre fisk, ved jeg ikke. Der var en lille
robåd ved mosen, og nu fik Rudolf den
fikse ide en dag, at han kunne skaffe gratis
fisk til en middag ved at gå ned til Sofien
dals mose og tømme ruserne, der var sat
ud af fiskeren på Bregentved.
Selvfølgelig skulle jeg med på den »for
budte« fisketur. Jeg var vel nysgerrig, og
hvad skal en knægt på den alder vel ikke
med til, når det er noget nyt og spænden

de. Kort sagt, vi kom i båden, og Rudolf,
der var fagmand i både fiskeri og hunde
kunster, roede ud til rusen og tømte den
for fisk, en 6 til 7 gedder på størrelse med
almindelige hornfisk, altså fraregnet
hornfiskens lange næb. Hvordan Rudolf
satte rusen på plads igen, var jeg ikke klar
over, men vi kom da godt til land igen, og
heller ingen mennesker så os. Det var i
middagsstunden, hvor ingen folk var i
marken, og fiskeren selv boede jo ved
Bregentved hovedgård, vel 4 til 5 kilome
ter fra åstedet, så der var ingen risiko for,
at han skulle komme midt i middagsstun
den, for - det var jo tyveri. Jeg kan huske,
at Rudolf hængte nogle af gedderne i sin
trøje, idet de bed sig fast i det første det
bedste, der var ved hånden - eller mun
den. Gedder er jo en rovfisk med lange
spidse tænder. Der var udelt tilfredshed
med vor fangst, og gedderne blev spist
næste dag. Man var vel ikke så ømfindtlig
i sin samvittighed over for den slags tyveri
eller over for krybskytter. Det sidste blev
vist drevet som sport af mange yngre
mennesker dengang. I hvert fald har jeg
kendt folk, der aldeles ikke drev kryb
skytteri for nøds og trangs skyld, for at få
noget til spisekammeret, men det gav jo
altid en ekstra skilling til tobak eller til
ekstra udgifter som bal eller andet. Bio
grafer var der ingen af. Men mange
krybskytter var folk, der ikke i det daglige
liv kunne tænke sig at stjæle en toøre fra
et andet menneske. Mange ræsonnerede
som så, at Vorherre ikke bare havde skabt
det vilde for herremændene alene, men
også for at småfolk skulle nyde godt af
det. Fisketyveri og krybskytteri er to sider
af samme sag, og begge dele stod på Bre
gentved under overjægerens overhøjhed
og blev formodentlig også straffet efter
nogenlunde samme paragraffer.
Købmand Hansen, Høstentorp, havde
en søn Gustav, der var et år yngre end jeg.

Ålegård ved Gerrild på nordøsthjørnet af
Djursland. Den er bygget ud i havet som en bro,
hvorfra man kunne sætte ruser ud til fangst af
blankål, der var på vej til Amerika for at lægge
æg. Manden, der byggede dette store
fiskeredskab, har årligt betalt en vis mængde ål
til herregården Sostrup, der var ejer af kysten.

Han kom tit ud til mig på Overdrevsgår
den, og hvad vi ikke kunne finde på, er
ikke værd at nævne, blandt andet fandt vi
på at udøve ovennævnte fiskeri på egen
hånd. Som tænkt så gjort. En dag gik vi
ene to ned til mosen og steg i båden og
stagede os ud til rusen. Vi fik da også løst
rusen (eller hvad det hedder), men kunne
kun konstatere, at der ingen fisk var i den,
men til trods for vor ellers udmærkede
opfindsomhed kunne vi alligevel ikke få
sat grejerne i orden igen og måtte derfor
opgive, men nu havde vi også for lidt
kendskab til sømandslivet, og båden drev

udad midt på mosen. Som den ældste tog
jeg kommandoen over skuden og dirigere
de Gustav snart her og snart der, sådan at
vi omsider fik vendt fartøjet mod land
igen. Men det var to meget forsagte gut
ter, der steg i land våde og beskidte og
uden noget udbytte af vor heltemodige
færd. Vi var da også enige om, at det ikke
var på søen, vi skulle tjene vort brød. Nu
er Gustav Hansen købmand ude et sted på
Amager.
Skovarbejder Kristian Frederiksen holdt
umådelig meget af al slags fisk. Han havde
i mange år været behjælpelig, når der
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skulle fiskes i Bregentvedsøerne. Efter
som han var så godt kendt for sine egne
gavtyvestreger, er det jo rimeligt, at an
dre, når det var muligt, drejede ham en
knap. En dag kom materialkusken fra
Bregentved kørende forbi Kristian Frederiksens hjem. Materialkusken Kristian
Nielsen har formodentlig selv været skive
for Kristian Frederiksens lune og opfind
somhed. Kort sagt: Kristian Nielsen
standsede køretøjet, og så kom Kristian
Frederiksens kone Karoline ud og skulle
høre, hvad han havde på hjerte. Jo, han
skulle aflevere disse fisk med pålæg fra
Kristian Frederiksen om, at de skulle ste
ges, til han kom hjem til middag. Fiskene
var nogle usle små kadavere af suder og
skaller og andre. Karoline var ikke glad for
den besked, hun havde grønkålen godt i
kog, men hun vidste jo, at når hendes
mand kunne få fisk, så ville han have fisk,
selv om han jo godt vidste, den stod på
grønkål i dag. Kristian Frederiksen blev
højst forbavset, da han kom hjem til mid
dag. Han havde hverken hørt eller set
materialkusken den dag, langt mindre
sendt besked hjem om at stege så usle
småfisk. Nu havde han glædet sig til
grønkålen, men han skulle nok få ram på
den snedige materialkusk en anden gang,
og der er ingen tvivl om, at han holdt det.
Der bliver hvert år taget nogle af de stør
ste karper fra til yngel. Når ynglen er
kommet, sættes de ud i en lille dam, hvor
af der er flere nær Bregentved. Der er vel
flere millioner af små karper, langt flere
end man har plads til selv i de store dam
me. Derfor bliver der så sat nogle gedder
ud til at æde de overtallige karpeunger.
Man har dog taget et vist skøn over, hvor
mange gedder der skal til, for at der da
heller ikke skal være for lidt yngel, når
den som etårig sættes op i en større dam,
nordre Holmedam i Brændemadeskoven
ved Bregentved. Derfra bliver ynglen igen

fjernet, når det går mod vinter, idet både
nordre og søndre Holmedam kan bund
fryse i tilfælde af streng frost, og så er det
godnat med karperne. Nu bliver de så,
tredje år, sat ud i Frerslev Møllesø og an
dre damme, der lader sig fuldstændig
tømme for vand, så der kun er enkelte
forsænkninger i søbunden, hvor så kar
perne er nemme at tage med de bare hæn
der, når blot man har de lange fiskerstøv
ler på, der når til skridtet.
Føromtalte Kristian Frederiksen har i
mange år været aktiv deltager i fiskeriet
og er godt inde i hele mysteriet, men han
ville på min venlige henstilling ikke for
tælle mig nærmere om det, men jeg har
en eneste gang selv været med til at fiske
på Bregentved. Kristian Frederiksen var,
især nu på sine gamle dage og efter de
mange års erfaring den, der sorterede kar
perne i små og store størrelser. Dertil stod
jo flere store kar ved kanten af dammen,
hvor så Kristian Frederiksen kunne vur
dere størrelsen og putte de forskellige i de
rigtige kar. Nutildags ankommer, når fi
skeriet er endt, flere store tankbiler fra
Tyskland, hvor så karperne bliver an
bragt. Disse tankvogne er forsynet med et
apparat, der sørger for ilttilførsel til de in
despærrede fisk. Så går rejsen til Tyskland
og Østrig, hvor fiskene igen nyder livet og
friheden i damme med blot og bar ren
sandbund, for at de kan fremtræde på ju
lebordet uden muddersmag fra de danske
mudderfyldte damme, og så er karpernes
saga endt.1
Gedderne, der har spist sig tykke og fe
de i de mange små karpeunger, fanges på
samme måde og transporteres til Køben
havn, hvor de bliver solgt i de køben
havnske fiskehuse.
Der findes en temmelig stor sø ikke
langt fra Bregentved, Ulse sø. Den er
temmelig fiskerig med mange slags fisk,
gedder og ål blandt andet, men der er også

andre slags, som vel ikke er særlig efter
tragtet, suder og skaller, som vel nok er
hovednæringsmidlet for gedderne. Ulse
sø er 90 tønder land stor og så dyb, at
Bregentved slot med spir og det hele kun
ne stå på det dybeste uden at ses på over
fladen. Fiskemesteren får bestilling fra
Bregentveds køkken, når der ønskes fisk,
og så må han ud med jollen, hvis han da
ikke stadig har fisk gående i hyttefadene.
Ja, det er hvad en skovarbejder ved om
fiskeri.
(NEU 14936, skrevet 1959).

1. Tidligere blev også karperne sendt til Køben
havn.

Interesse for at samle oplysninger om
herregårdens forskellige miljøer fik udgi
veren i 1951 på vej ned gennem Wedellsborgs ellers så lukkede land. Han skulle
ud til godsets fiskerbolig ved sydkysten af
den halvø, som optages af Wedellsborgs
store marker, skov og forskelligartede bo
liger. Fiskeren sejlede mig over til Bogø,
og undervejs forklarede han, hvor hen
sigtsmæssigt det var for samfundet, at
han havde eneret til at sætte ruser og
bundgarn langs hele godsets lange kyst
strækning. På den måde kunne han fange
lige så mange fisk med et lille antal red
skaber som mange fiskere med et stort
antal på en tilsvarende strækning med frit
fiskeri. På det tidspunkt var staten ved at
forberede en lov, der mod erstatning
skulle give fiskeriet frit på alle kyster, så
dan som alle andre fiskere end herregår
dens ønskede det. Vore meninger er si
tuationsbestemte. Nu søger fiskerimini
steriet selv at begrænse fiskeriet igen,
men det er en helt anden historie.

