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Arbejder alle dage året rundt undtagen juleaften

Som påskønnelse af fremragende indsats for bevaring af
god dansk pottemagertradition og gammel håndværkerkultur fik Danmarks ældste igangværende pottemageri,
Røde Led pr. Præstø tildelt hædersprisen »Årets Pennal
hus«. Også på denne festdag var indehaverne i fuld akti

vitet. »Vi arbejder året rundt alle dage og holder kun fri
juleaften«, sagde den 83-årige Julius Knudsen, populært
kaldet »Julie«, der her drejer en gammeldags lerpotte,
mens sønnen Hans J. Knudsen ser til.
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TIL FORSIDEBILLEDET

Gammel dansk pottemagertradition
hædret
»Pottemageri er et håndværk, som skal læres, keramik er kunst, og det kræver ingen lære- eller
svendetid«, sagde indehaveren af Danmarks æld
ste igangværende pottemageri, da han modtog
årets pennalhuspris.

I middelalderen havde købstædernes håndværkere
deres boder i hver sin bestemte gade (deraf navne
som Smedegade, Bagerstræde, Skomagerrækken
osv.). Præstø var en af de få byer, der også havde
et pottemagerstræde. I den sydsjællandske by går
dette håndværks traditioner helt tilbage til kloster
tiden. Ved en udgravning for nylig fandt man flere
læs potteskår på en enkelt byggegrund.
Pottemageri har været et karakteristisk indslag
i bybilledet lige til nutiden. Tilbage er stadig Dan
marks ældste igangværende pottemageri, der inde
haves af pottemagerne Julius og Hans Jørgen
Knudsen og ligger ved Røde Led.
Arbejdende pottemager-museum
Gennem tiderne har man i Præstø fremstillet de
typiske danske lervarer og efter hver større bræn
ding kørt rundt i landet og solgt produkterne. I
vore dage strømmer folk til fra ind- og udland for

at købe tingene på stedet, hvor der også findes et
helt lille museum med gamle pottemageriredskaber
samt en fin samling af sjældne lervarer og keramik
ting.
Der fremstilles nu såvel de gammeldags kruk
ker, fade, potter m. v. som moderne brugskunst
i keramik. Knudsen junior har skabt en del fine
ting, ligesom han samarbejder med andre kunst
nere og har medvirket ved udgivelse af bøger om
keramik.

Bevaring af håndværkerkulturen
Den sydsjællandske kulturpris »Årets Pennalhus«
er for 1975 tildelt den gamle virksomhed og de
to pottemagere som påskønnelse af en fremragen
de indsats gennem flere slægtled for bevaring af
god dansk håndværkerkultur i almindelighed og
de sydsjællandske pottemagertraditioner i særde
leshed.
Ved overrækkelsen sagde den 83-årige Knudsen
senior med håndværkerlune: - Ja, pottemageri er
et håndværksfag, som skal læres, og derfor dør det
nok ud med os. Keramik er ganske vist kunst, men
til gengæld skal det ikke læres. Enhver kan kalde
sig keramiker.

Grønland - hvorhen?
Efter et Grønlands-besøg skriver tidl. gårdejer
Povl T. Rasmussen, Rosengården, Kertinge, om
vor store koloni og de mange problemer, tilværel
sen i den fremby der.
Der hvilede en trykket stemning over Godthåb, da
Mogens Glistrup havde talt om aftenen. - Her er
ikke morsomt at være i dag, sagde en dansk hånd
værker. Jeg hørte ikke selv talen, men efter mundt
ligt referat skulle Glistrup med vanlig brutalitet
have sagt: - I må selv vælge, om I vil til Canada,
USA, Norge eller Sovjetunionen. I kan også for
blive danske, men så må I affinde jer med de
vilkår, I havde for 50 år siden.

Denne tale var hård, og som så meget andet urealisabel. Måske var det alligevel, som så meget
andet, rigtigt, at det blev sagt. Grønland er vort
problembarn, og barnet har nu nået den alder,
hvor det vil selv, men ikke magter det. Et folk,
hvor viljen og evnen er hos nogle - men ikke hos
nok.
At få lejlighed til at se et glimt af Grønlands na
tur er en oplevelse af de store. At flyve med heli
kopteren gennem Evighedsdalen, hvor bræ efter
bræ skyder sig langsomt ned i dybet. At komme
samme vej tilbage over en dal, fyldt af tåge, som
et stille, hvidt hav, hvoraf kun fjeldtoppene rager
op. At sejle dybt ind i Godthåbsfjorden, hvor sag
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nene lever om eskimoer og nordboer. Bueskytte
fjeldet, hvor eskimoen vandt. At besøge Korkut,
hvor Knud Rasmussens barnebarn har skabt et
moderne hotel i bygningerne fra en tidligere fåre
avlsstation og derved opnået, at bygningerne og
den vældige natur falder naturligt sammen. At få
en forfriskende dukkert ved Kapisigdslit efter at
have trasket gennem et uvejsomt terræn de få
kilometer over til en anden fjordarm, som til mod
sætning var fuldstændig pakket med is. Også vejret
kan veksle. Havtåger kan komme. Stille kan stige
til storm. At opleve disse forskelligheder. At ind
ånde denne vidunderligt rene luft. Det er stort, selv
om det kun er i glimt.
En af de smukkeste beskrivelser af Grønland
skyldes Fridtjof Nansen for snart 100 år siden.
Den lyder i sin korthed:
- Det er fattigt, dette eskimoens land, som vi
har røvet fra ham. Det er fattigt både på skov og
guld - nøgent, ensomt, lig intet andet bebod af
mennesker. Men i al sin nøgne fattigdom, hvor er
det dog vakkert. Har man set det, hvor biir da
erindringen kjær. Den er stærk og vild denne natur,
som en oldtidssaga, skåret i is og sten - men stun
dom stemninger så bløde og fine som et digt. Det
er som det kolde stål, isprængt solskyens legende
farver.
Men ét er natur, noget andet er menneskenes
vilkår i landet, hvordan er de? Det er et uundgåe
ligt spørgsmål til den, der har gæstet Grønland. Og
spørgsmålet forgrener sig: - Hvad er fødestedskriteriet? Hvorfor er lønnen ikke ens for danskere
og grønlændere? Optræder danskere som herre
folk, og er de generelt ilde lidt? Ville grønlænder
ne eventuelt kunne klare opgaverne selv? Drikkes
der meget og hvorfor? - Svære spørgsmål at be
svare, når man ikke bor fast deroppe, men svar er
altid lettere at finde på stedet.
Hvad spørgsmålet om drikkeriet angår, så tyder
de grønlandske blades skriverier herom, alle til
gængelige oplysninger, samt det væld af glasskår og
øldåser, som i hvert fald præger Godthåb, på at
der drikkes - meget. Dog står intet sted skrevet,
at det er grønlænderne, som drikker det hele. Der
er også mange danskere i Godthåb. Hvorfor der
drikkes? Ja, svaret er vist ret enkelt dette, at rives
en familie ud af sin tilvante livsform, i kontakt
med natur, og med det fulde ansvar for sig selv,
og anbringes den så i et bysamfund, uden ansvar
og uden udfoldelsesmuligheder, ja, så må ingen
undre sig. Det skal dog her siges, at der er stærke
kræfter, som søger at drage ungdommens interes
ser i positiv retning. Her kan man bl. a. finde
Grønlands Idrætsforbund, som gennem sine 128
klubber udfører et stort arbejde i mange idræts
grene. Der er idrætshaller i Julianehåb, Holsteinsborg og Godthåb. Disse haller har været et stort
gode i arbejdet for at øge grønlandsk ungdoms

SLÆGTSGAARDEN

idrætsinteresse. Det ville sikkert være klogt at
investere mere i grønlandsk idræt, såvel som i an
det ungdomsarbejde.
Der er desværre næppe tvivl om, at enkelte
danskere har optrådt som herrefolk. Det gjorde
for så vidt allerede Hans Egede. Mange danskere
drog vel også kun derop for en god skattefri for
tjenestes skyld. I øvrigt kan det vel være svært at
skulle opbygge et moderne samfund, uden at
der opstår fristelser til at gøre det hen over hove
det på dem, der skal leve i dette samfund.
Og netop forholdene i Grønland kan give næ
ring til sådanne fristelser. Grønlændere og dan
skere er ikke samme slags mennesker. Grønlæn
deren er ikke så effektiv, som vi danske regner os
selv for at være. Og der skal effektivitet til at
bygge et samfund op. Til gengæld er der sikkert
langt mere menneskelighed hos grønlænderen end
hos danskeren. Her har vi den nærmeste fremtids
to store spændingspoler - effektivitet eller men
neskelighed. Kunne man dog blot her mestre et
både - og, i stedet for det kolde enten - eller.
Fridtjof Nansen slutter en eskimo-beskrivelse
sådan:
- Han er et havbarn, letsindig glad som den kå
de bølge - men stundom mørk som et frådende
uvejr. Alt svinder lige så hurtigt i hans barnesind,
det er, som når stormen stilner over sjøen, da
lægger bølgerne sig, og erindringen er borte.
Meget af dette passer sikkert på mange grøn
lændere af i dag.
Men har vi da røvet det land, som Nansen skri
ver? Det kunne vel diskuteres. Men Nansen mener
selv, at eskimoerne næppe havde faste bopladser
sydligere end 68. breddegrad i de første århundre
der efter nordboernes bosætning, og det vil sige
langt nordligere end Vesterbygden i Godthåbsdistriktet. Hvad vigtigere er - i dag er Grønland
grønlændernes land. Det var det også, da Hans
Egede for 250 år siden bragte den danske stat til
landet. (Hans Egede Kirken i Godthåb flager sta
dig med splitflag). Først som kolonimagt. Siden
1953 som en del af den danske stat.
Hidtil havde Grønland været lukket land, men
nu skulle landet udvikles. Og her begynder proble
merne. Skulle det gå hurtigt eller langsomt? Man
valgte det første. Noget tyder på, at det var for
kert. Andre vil hævde, at det var nødvendigt. Nu
opstod ordet fødestedskriteriet, hvis princip var
det, at udsendte danskere skulle aflønnes efter
dansk løn plus grønlandspræmie, og lokale efter
den løn, som produktionen kunne bære. Man reg
nede nemlig med, at de store investeringer i grøn
landsk erhvervsliv, som planlagdes hurtigt ville
resultere i en produktionsstigning, der kunne brin
ge de lokales løn på højde med de udsendtes. Man
var for optimistisk, skellet blev ikke mindre. Og
er der så et enkelt sted, hvor produktionen virkelig
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giver overskud, som bly- og zinkminen Sorte En
gel i Marmorilik, så fastholdes lønforskellen også
her. Selv under den 4 mdrs. oplæring vil en dansk
bager få 25 pct. mere i løn end en grønlandsk fi
sker. Sligt føles urimeligt og gavner ikke et godt
forhold. Men når der er tale om hovederhvervet,
fiskeriet, så har verdenskonjunkturerne nu slået
bunden ud under hele grønlandspolitikken. KGHs
underskud er fra 1971 til 74 steget fra 14 millioner
til 70 millioner kroner. Hertil kommer så de enor
me beløb, der årligt investeres i den offentlige sek
tor og boligbyggeriet. Intet under at også grøn
landske blade har fået betænkeligheder og skriver
om »uhyggelige tal«.
Uhyggen bliver ikke mindre af, at alternativet
til det svigtende fiskeri er olie og malm. Og bag
olie og malm står der stærke politiske eller kapi
tale magtgrupper. Grupper, for hvem det menne
skelige sjældent har stået i forgrunden. Intet un
der at grønlænderne er betænkelige. I Holsteinsborg gruer man ved tanken om de vanskeligheder,
der vil følge med tilflytningen af de 900 mand,
som olieeftersøgningen vil forøge byens kun godt
4000 indbyggere med. Man rejser med rette
spørgsmålet: Hvad bliver det for folk? Ikke under
ligt at Glistrup skabte en dyster stemning ved at
trække fremtidens perspektiver op.
Grønlænderne vil selv styre olie og malm. De
magter det næppe. Magter Danmark det? I denne
sammenhæng er også vi en meget lille brik i det
store spil. Og dog er vi et folk, som til en vis grad
har forståelse for menneskelige værdier. Blev der
gjort politiske fejlgreb i Grønland, så skyldtes
det ikke mangel på god vilje. Visse unge grøn

For billigt på Hindsgavl
Leander i Jy Ilands-Posten har sin egen forklaring
på hvorfor foreningen Nordens kursusejendom
Hindsgavl Slot må lukke til efteråret:
Lukningen vil forbløffe de mange, der har boet på
Hindsgavl som deltagere i kulturelle stævner eller
kammermusikuger. Hvor finder man skønnere
omgivelser end på Hindsgavl, og hvilken anden
kursusejendom har bygningsmæssigt så store kul
turhistoriske værdier at byde på?
Slottets beliggenhed ved Fænøsund, de store,
ned mod Lillebælt skrånende plæner, parkens vid
de og afveksling og de harmoniske rum i Basse
Fønssernes fine klassicistiske hovedbygning er no
get ganske enestående. Et ophold der er, synes
man, et privilegium.
Men Hindsgavl Slot er som kursusejendom buk
ket under i konkurrencen, fordi de mondæne fa

lændere ønsker Danmark og danskerne ud. Måske
har Glistrup dog vist dem, hvad der vil ske, hvis
ikke Danmark bliver. Det vil koste dyrt, men har
vi sagt A, må vi også sige B. Og trods mulige fejl
og brist er det vist Danmark, der bedst kan redde
stumperne af - Kaladlit Nunat - Menneskenes
land.
☆

Bueskytte-Fjeldet

Som forfatteren omtaler i sin artikel. Efter et gi. eski
moisk sagn skulle en eskimo og en nordbo skyde om
kap efter et sælskind, der var bredt ud for foden af
fjeldet. Taberen - i dette tilfælde nordboen - dømtes til
at springe ud fra fjeldet og dermed give sit liv som ind
sats i kampen.

ciliteter, som forlanges af kursister, der ikke selv
skal betale, mangler. Selvfølgelig er der baderum
og toiletter på alle etager og i alle beboelsesfløje,
men de enkelte soverum har kun en håndvask. Der
er ingen sauna på Hindsgavl, ingen svømmehal,
ingen bar med natbetjening, og der er naturligvis
slet ikke internt fjernsyn og andre moderne narre
streger, som så at sige ingen har brug for.
Derfor har det sikkert været alt for billigt at hol
de kurser på Hindsgavl. Tandlæger og kommunal
folk på specialkursus, læger på afskrivningssemi
nar og offentligt ansatte med et godt og dybt greb
ned i den store pengekasse har naturligvis været
højt hævet over det lidt gammeldags Hindsgavl med
den enestående natur og den ægte kultur. De vil
hellere bruge et elektronisk betonparadis eller et
smart repræsentationshotel, hvor der er natportier
- og hvor man først og fremmest kan opskrue sin
egen værdi, fordi det er dyrt. Og alligevel gratis,
fordi de andre betaler.
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Nu falmer skoven
Af: »Manden i gården«

September med den høje himmel, de særprægede
skyformationer og de solrige dage, foretrækkes
af mange.
Der er en særlig lysvirkning og en friskhed over
dagen. Og natten viser overgangen fra varme til
kulde med dens kølighed og lydhørhed, man for
nemmer så meget og er så godt tilpas på en spad
seretur ved midnat i september.
Og fugletrækkene viser os al naturens forunder
lige sammenhæng, det går mod nye horisonter og
livet fortsætter et og andet sted og nye udfordrin
ger foreviger. Det bølger over os og luften bliver
sommetider tyk af formationer, som må begejstre.
Det nordiske septembervejr og månedens ople
velse i naturen er guld værd. Det må så håbes, at
mennesket kan øjne værdierne og nyde roen efter
sommerens hetz.
Det går mod vinter, mod stilheden i naturen,
mod eftertankens tid og mod omtankens.
Ikke mindst landmanden skal have gennem
tænkt så meget, og måtte han i ro kunne tage godt
bestik af det kommende år. Men først skal efter
årsarbejdet overstås og harvning og pløjning med
gode redskaber er en hovedbetingelse for at det
kan gro godt på ageren i 1976.
Her kommer mekaniseringen landmanden til
hjælp, og er der investeret med fornuft er han
herre over mangt og meget af betydning for drif
ten.
De gamle bønder havde ofte det fortsæt, at ef
terårsarbejdet skulle være klaret til november, og
det er ikke ilde. Det har nok mere aktualitet nu,
fordi de store maskiner ikke står godt til meget
våd jord. Den der pløjer uden besvær, pløjer
godt.
I dette efterår er det imidlertid vanskeligt, at
komme igang, og i skrivende stund, tyder meget
på, at vintersædarealerne bliver små på grund af
tørken som vanskeliggør pløjningen. Og vintersæ
den skal i jorden inden 15. oktober, så det haster
meget. Den golde ager ligger hen og venter på
væde.
De sidste afgrøder blev høstet godt, og det har
jo været en forunderlig høtstid. Udbytterne blev
også mange steder ganske pæne, omend olie
væksterne gav ca. 25 pct. mindre end i fjor, og det
kan siges ,at landmanden jævnt hen kan se tilbage
på denne sommer med tilfredshed.
Og så har septembersøndagen også i år været
brugt af mange til kirkebesøg. Høstgudstjenesten
er af taknemmelige mennesker både i by og på
land, blevet en mindestund, hvor man i stille be
undring for skaberkraften sender tankerne på
flugt mod det ukendte og siger tak - også ved at
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lægge sit bidrag i bøssen. Der kommer mange
penge ind gennem høstofret og det gode formål
fortjener også en skilling. I kirken mødes gamle
og unge, men tendensen går hen imod at gennem
snitsalderen hos de mødte, vokser. De unge land
mænd bevæger sig kun i fåtal ad kirkesti, og det
siger vel noget om, at velfærdet er vokset vel rige
ligt, og materialismen er fulgt med. Det er et ne
gativt træk under årets gang. Der tiltrænges vel
nok en omsindelse her, og vi må håbe at den
kommer uden at årsagen skal være et ubehageligt
tidstryk.
Den søndag eftermiddag efter høstgudstjenesten
tog vi nogle stykker i skoven og vandrede tyst og
stille under kronerne. Det var varmt og jakken var
kastet. Og vi så at skovnaturen skiftede farve, det
falmede præg trådte frem og farvesymfonien var
overvældende - også i underskoven.
Aftenen før var der faldet lidt regn og livsud
foldelsen havde allerede fået nye dimensioner,
fordi skovens fugle ligesom var trådt i funktion
efter tropetiden. Der var levende liv både nærved
og længere ude, hvor rådyrene satte i løb, drevet
af et nyt livsmod.
Det var en skøn eftermiddag, som kun formør
kedes en smule da vi så en rovfugl fange sit bytte
i ét nu. Men det fortalte os så også om kampen
imellem alt levende, som ofte er et drama. Og nu
er vi så sidst i september, skoven falmer for alvor
og løvet drysser. Livet i naturen er på vej mod
dvalen, som er den nødvendige hvile indtil alt
igen skal skyde og gro.
Og så har september også været en tid med
mange politiske drøftelser i landbohjemmene, som
andre steder. Omsider fandt de ansvarlige hoved
grupper hinanden i et kompromis, som har ud
løst ganske megen tilfredshed. Og tilfredsheden
stammer mest fra, at det nu synes fastslået, at
den selvstændige erhvervsudøvelse har fået en
anerkendelse. Lån og tilskud som skal rette ledig
heden op, må også ses i lyset af, at produktions
kraften i virksomhederne i det lange sigt er frelsen
fra fattigdom og arbejdsløshed, og grundlaget for
fortsat forbedring. Vi kan ikke løfte os selv ved
håret bare ved at pumpe penge ud, de skal inve
steres, så det frie initiativ kan få nye muligheder.
Forliget har givet mere tillid til fremtiden, men
afgørende vil det være - også for landbruget - at
stigende omkostninger ikke gør den politiske ind
sats overflødig.
Den regering, der sidder nu, har et kæmpestort
ansvar for, at vi ikke i de kommende måneder
spiser goderne op og ødelægger tilliden og konkur
renceevnen ved en uhæmmet pris - og lønfastsæt
telse. Vi må nu have greb om tingene herhjemme,
og landmanden vil være en stædig pådriver, når
det gælder at mane til økonomisk og politisk an
svarsbevidsthed. Vi må nu lade interessepolitiken
fly og lade et helhedssyn træde frem. De politike
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re og erhvervs- og fagfolk, der lader fem og syv
være lige, bør dømmes hårdt. Og i landbruget bør
vi holde os langt væk fra det yderliggående, vi har
alt at tabe ved at blive fløjmennesker, vi har alt
at vinde ved at blive midt på vejen.
Og så havde vi i år udsat høstfesten lidt - og
med fortsæt, vi ville være helt færdige med høsten,
og vi ville kende resultatet. Vi får nemlig opveje
både kom og raps. Det endte så med, at vi mødes
et dusin mennesker ved Fiskerhuset ved åen og
søen en vidunderlig aften. Derovre på den anden
side, knejste kirken og spejlede sig i vandet, og
åkanderne og søfuglene gav en stille idyl og sær
præg.
Vi spiste lidt godt fra havet, kørte så hjem til
kaffen og vor mors småkager. De smagte ligesom
bedre den aften - og hun havde nok også lagt
mere i blandingen. De unge var med og lillepigen
i tredie led gjorde humøret højt.
Een af de mellemste septemberdage endte godt.
- Måtte de gode dage yngle.
☆
Red. skylder »manden i gården« en undskyldning, idet
den forrige artikel i aug. nr., der var bygget' over to
arbejdsperioder i marken var blevet ombyttet, hvilket
måske har skabt lidt forvirring hos læseren. Vi påtager
os skylden og beder undskylde.

Herskabets medhjælpere
Vore herregårde har kulturel og historisk interesse,
og de har beskæftigelsesmæssigt og landbrugsmæs
sigt haft stor betydning.
På det store fynske Hvedholm gods ved Fåborg
bestod den samlede befolkning 1834 af ialt 51 per
soner. Foruden greve Preben Bille Brahe og grev
inde Birgitte Susanne, født Schaffalitzky de Muckadell, og ægteparrets fire børn var der følgende
ansatte på hovedbygningen: guvernante, hovme
ster, avlsforvalter, examinatus juris, avlslærling,
gartner, husholderske, kammerjomfru, sypige, stue
piger, barnepige, skytte, to tjenere, kusk, ride
knægt, tre kokkepiger, bryggerspige, mejerske, undermejerske, seks malkepiger, hønsekone, fem
tjenestekarle, smedelærling, vægter, undervægter.
Til denne store arbejdsstyrke måtte man yder
ligere regne et antal husmænd, røgtere og fæste
bønder i godsets nærhed, som antagelig daglig el
ler i hvert fald ofte havde deres arbejde på godset.
Tilsammen har det store personale skabt liv og
larm på godsets område. Mange har slidt til deres
lange arbejdsdag var til ende, andre har nok fun
det sig en livsledsager og fået overdraget en lille
eller større bedrift under godset. Hønsekonen Jo
hanne Hansdatter, var den ældste, nemlig 69 år,
og den 8 årige baron Erik Carl Bille Brahe, var
den yngste.
Edvard Andersen.

Storebælt
Jeg er gammel nok til at huske den diskussion, der
for et halvt hundrede år siden stod om, hvorvidt
en Lillebæltsbro skulle bygges som jernbanebro
alene, eller om der også skulle være plads for de
øvrige trafikanter. Bagstræbets og navnlig stats
banernes mænd holdt på jernbanebroen alene, men
heldigvis blev det den kombinerede bro, der sej
rede. Og nu har broen bestået sin prøve i den
grad, at man har været nødt til yderligere at bygge
en sekssporet landevejsbro. For en del år siden
talte man om at sløjfe det ene jernbanespor på den
gamle bro, og udvide landevejsbroen med dette
spor, men det forlod man heldigvis, fordi det
var en helt utilstrækkelig løsning.
Så vidt og så godt.
Men nu skal man efter en så rivende udvik
ling på trafikkens område, som ingen havde drømt
om, minsandten genopleve den gamle diskussion
ikke blot som en munter aprilspøg, men for ramme
alvor. Skal man bygge en bro over Storebælt eller
skal man grave en tunnel og transportere bilerne
på jernbanetog?
Jeg synes, det lyder helt vanvittigt. Skal man
virkelig til at læsse de mange biler på jernbane
vogne og køre dem gennem en tunnel? Noget så
molboagtigt (med al respekt for de udmærkede
mennesker, der bor på Mols) har man dog ikke
hørt i lange tider. Det er helt urimeligt og langt
værre end, hvis man for halvtreds år siden havde
bygget en jernbanebro alene over Lillebælt.
Nej, vi skal have en fast forbindelse over Sto
rebælt, og det synes jeg, må gøres ordentligt. Hvis
man nøjes med en tunnel, er det hele jo i virkelig
heden spild. Her må det gælde et: Intet eller alt.
Har man ikke råd til at bygge en bro i øjeblikket,
må man vente. Foreløbig klarer vi os jo ganske
udmærket med vore færger, og der er måske end
da flere muligheder på dette område, men at bygge
en tunnel med jernbaner som eneste forbindelse
er i hvert fald urimeligt.
Chr. R. Christensen.

Landbrugs-lovgivningen
Landbrugsministeriet udsendte i slutningen af au
gust et cirkulære om, hvordan landbrugsloven
af 1973 skal forstås. Cirkulæret er så langt som
et ondt år - 25 tætskrevne sider i det foreløbige
udkast - og selvom det ikke just er søndagslæs
ning, bringer det alligevel klarhed over en række
dunkle punkter.
Vi kan derfor råde alle, der har problemer med
deres ejendomsforhold til at studere cirkulæret
grundigt. Ikke mindst bemærkningerne om slægts
gårdenes forhold.
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Levende bondekultur

De 250 deltagere i Dansk Slægtsgaardsforenings
slægtsgårdsstævne på Skovbo i Næstelsø, fik en
oplevelse af helt særlig karakter.
Det egentlige møde holdtes i gårdens store lade,
hvor formanden, gdr. Jens Peter Petersen, Farendløse, bød velkommen. Jens P. Petersen understre
gede, at netop et sådant stævne får øget værdi, når
det kan holdes på en gård som »Skovbo«, hvor
slægtens virke afspejler sig på en så nær og smuk
måde, som det er tilfældet.
Alt medvirkede til, at stævnet blev en berigende
oplevelse, også »de Dysted spillemænd«, hvis livs
glæde og musiklyst, ligefrem gør tonerne sprud
lende og fascinerende. Dysted spillemændene var
et værdifuldt led i stævnet, hvor gdr. Knud Bæk
bød velkommen. Knud Bæk skildrede gårdens hi
storie, hvor det specielle gør sig gældende, at der

siden 1820 ikke er født børn uden i en generation,
nemlig to piger, hvoraf gårdens frue, Ingrid Neerup
Bæk er den ene. Alligevel er der tale om en slægts
gård af helt særligt format. De skiftende ejere har
sørget for, at slægtslinien kunne fortsættes med
søskendebørn.
I gårdens smukke stuer, og i hele førstesalen
mødte deltagerne et stykke levende bondekultur,
velbevaret og fungerende i gårdens hverdag, og le
vende og fængslende fortalte Ingrid Neerup Bæk
i mindestuerne om sin slægt, og det, den har efter
ladt i form af smukke møbler, værdifulde fajancer
og klædningsstykker af en karakter, at ikke mange
museer kan opvise tilsvarende. Det hele får sin
særlige atmosfære, når det mødes i hverdagen på
gården, hvor slægtslinien og traditionerne bevares
og udbygges gennem det nuværende ejerpar.

Velkommen til nye
medlemmer

Slægtshistorisk Forening
Chr. Rhuusvej 6
9300 Sæby

Gårdejer, agronom Martin R. Winther,
Bredagergård,
Bredagervej 13,
Onsved,
4050 Skibby.

Gårdejer Fredy Hemmingsen,
Pasmergården,
Pasmergårdsvej 25,
Udby,
4750 Lundby.

Gårdejer Peter Nielsen,
Hanehøjgård,
Hanehøjvej 13,
Kidserup,
4330 Hvalsø.
Gårdejer Johs. Nielsen,
Raunstrup,
4684 Holme Olstrup.
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Vi skal producere maden til
Europas husmodre
Fhv. landbrugsminister Niels Anker Kofoeds tale ved slægtsgårdsstævnet i Næstelsø
Hver gang vi eksporterer en tons korn, overlader
vi forarbejdnings-gevinsten til andre, og taber
samtidig en beskæftigelsesmulighed. Det er ikke
en udvikling, som er samfundsgavnlig, men en
udvikling, som bl. a. hele vort samfunds opbyg
ning er skyld i, sagde fhv. landbrugsminister Niels
Anker Kofoed, der talte ved Dansk Slægtsgaards
forening på »Skovbo« i Næstelsø.
Niels Anker Kofoed beskæftigede sig med dansk
landbrug i langsigtet perspektiv, og sagde bl. a., at
landbruget endnu ikke har lært at se på det nye
marked - Europa, men stadig har produktionen
lagt efter, hvad Englands husmødre kan li’. - Vi
skal lære at producere den vare - den mad, som de
europæiske husmødre vil ha’. Det kan gøres enten
ved, at vi lærer dem, hvad det er, vi producerer,
eller at vi lægger produktionen om efter deres øn
sker og behov.
Niels Anker Kofoed råbte vagt i gevær overfor
den udvikling, hvor dansk landbrug mere og mere
bliver et eksentivt landbrug. Vi taber i løbet, hvis
vi fortsætter i denne linie. Dansk landbrug har
måske nok råd til at fortsætte den linie, men det
har det danske samfund ikke.
Det er landbruget, der skaffer den store nettovaluta hjem, ca. 12 mia., og alligevel er situationen
den, at vi står med et betalingsunderskud på ca.
6 mia kr.
Skal det danske samfund kunne fortsætte med
den velfærd, som er skabt, kan det kun lade sig
gøre ved, at landbrugets udøvere satser på forar
bejdningsleddet. Vi producerer fødevarer til 5
miil. mennesker, men bør kunne producere til 25
Konsulent Ivar Dokken,
cand. mag. Lydia Dokken,
Gust. Johannsensvej 13,
2000 København F.
Gårdejer Henry Berg Olsen,
»Bålhaugård«,
4130 Viby Sj.
Gårdejer Erling Sand Larsen,
»Transingegård«
Apotekervej 20,
4750 Lundby.

miil. mennesker, men det forudsætter, at der ska
bes muligheder, således at landbruget igen vil pro
ducere og investere. Det vil sige noget med en
ændret indkomstbeskatning.
- Vi var alt for hurtige til at skære i tilskud
dene, da vi kom ind i Fællesmarkedet. Man kan
ikke drage sammenligninger med hensyn til subsi
dier, vilkårene og udviklingen er så vidt forskellig,
men vi kan se, at skal dansk samfund kunne fort
sætte, kræver det, at landbruget får muligheder
for at kunne investere således at der bliver mulig
heder for den nødvendige udvikling for produk
tionen.
Niels Anker Kofoed beskæftigede sig også med
sammenlægningen, og sagde, at den har været for
nuftig, men at også den har forstærket linien i ret
ning af det kornproducerende og kornsælgende
erhverv.
- Vi skal positivt og med vågent øje gå ind i det
store marked, hvoraf vi er et medlem. Det vil
koste dyrt, vi skal give landbruget muligheder for
at kunne udbygge sit produktionsapparat, og vi
skal ikke animere til at produktionsforædlingen
sker i det danske landbrug, ellers vil vi komme i
den situation, at vi om nogle år står med ca. 30.000
landbrug, og det kan samfundet ikke bære. Derfor
skal vi lægge den positive linie for landbrugspoli
tikken, og lære samfundet, at se landbruget som
det bærende erhverv. Vi skal ikke gøre det for
landbrugets skyld. De landmænd, der ellers bliver
tilbage, vil nok klare sig, men det vil det danske
samfund ikke, understregede den tidl. landbrugs
minister, hvis foredrag affødte en række spørgsmål
fra deltagerne i stævnet.

Gårdejer Poul Mahler,
»Egholm«,
Baunevej 22,
5634 Sandager.
Gårdejer Niels Klausen,
»Farrislund«,
6560 Sommersted.
Godsejer H. N. Rottbøll,
Børglum Kloster,
Munkebrovej 264,
9760 Vrå.

Gårdejer Kristen Haugård Nielsen,
Haugård,
Lundeledsvej 5,
Lund,
4673 Rødvig Stevns.
Godsejer Niels Juel,
Meilgaard,
8584 Tranehuse.
Gårdejer, hotelejer Henning Nørgaard,
Strandpavillonen,
9480 Løkken.
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CEYLON-SRI LANKA
Vi ved godt at en artikel om Ceylon ligesom ligger
lidt uden for dette blads rammer. - Vi bringer den
dog med glæde - ikke bare for at udvide horison
ten - men også for at hylde artiklens forfatter, vor
hæderkronede næstformand, der skænkede sin
hustru denne rejse i guldbryllupsgave!

At en ferierejse til Ceylon med 8 dages badeferie,
med besøg i små virksomheder og 8 dages rund
rejse gennem jungle, det pragtfulde højland og be
søg i de over 2000 år gamle kongebyer med deres
kolossale helligdomme var en eventyrlig oplevelse,
siger sig selv, men denne artikel skal kun beskrive
mine spredte indtryk af landets samfundsforhold
og erhvervsliv, især landbruget.
Ceylon, der ligger syd for Indien og dermed
lige nord for Ækvator, er godt Wi gang så stort
som Syddanmark og har 13 miil. indbyggere, heraf
ca. 72 pct. singalesere og 22 pct. tamiler, indere
som er indvandret for at arbejde især i theplantagerne. Resten af befolkningen er arabere, malayer
og europæere, efterkommere fra kolonialstyret un
der portugiserne, hollænderne og sidst englæn
derne.
Ceylon blev selvstændig i 1948, men er stadig
medlem af Commonwealth, og tog sit gamle navn
Sri Lanka 1972. Singaleser betyder løvemenneske,
og legenden fortæller, at Ceylons første konge var
sønnesøn af en løve og en indisk kongedatter, der
for findes løven også i Sri Lankas flag.
Landet er kommunistisk præget. Alle skoler er
gratis, læge og sygehuse er gratis, alle fastansatte
får pension fra de er 55 år, alle fattige får 1 kg
ris om dagen af staten, befolkningen betaler ikke
skat. Kun 20 pct. af befolkningen tjener over 2500
Rupees pr. md. (1 Rupees = 59 øre). 40 pct. af
befolkningen tjener 200-2500 Rupees pr. md. Re
sten tjener under 200 Rupees pr. md.
Befolkningen er rene, glade, smilende og stiller
ikke store krav til livet. En palmebladshytte, en
måtte at sove på, et par benklæder eller skørt, lidt
ris og frugter; dertil har de et pragtfuldt vejr og
et hav af skønne blomster.
Staten får sine indtægter af eksportafgifter på
the, ædelstene, krydderier og frugter m. m., samt
fra virksomhederne, bl. a. hotellerne. Fra Østlan
dene Rusland, Kina med flere får Ceylon stor
u-landshjælp, også de nordiske lande har ydet
u-landsbistand, og især er Danmarks bistandspro
jekt med danske kvægforsøg og mejeri meget vel
lykket.
Det første indtryk af Ceylon ud over varmen

var palmer, de groede helt ud til havet, ja endog på
koralrevet uden for kysten, i junglen og højt oppe
i bjergene, det var især kokospalmer, som også
fandtes i store, veldrevne plantager. Foruden ko
kosnødder giver planten tømmer, blade til hytter
og tag og bast til tovværk og måtter. Bananplan
ter fandtes overalt ved husene og i mindre plan
tager krydderplanter, nellike, peber, kanel, kakao
og mange andre groede vildt og blev dyrket. Vi
besøgte en gummiplantage og så, hvorledes man
tappede træerne for gummi.
Kun 16 af landet er opdyrket, halvdelen af bøn
derne ejer selv deres jord, staten ejer 80 pct. af
jorden, som tildels lejes ud til kollektive lands
byer eller til bønder, kun med pligt til at dyrke
jorden
Vi besøgte en sådan bondefamilie, vi holdt på
landevejen og gik ad en smal sti ind i junglen til
en lille hytte med to rum, en lille stue og et endnu
mindre rum med ildsted. Væggene lerklinede uden
vinduer og døre, der var palmebladstag, ingen
møbler ud over en træseng som stod under tag
udhæng ved den ene gavl. Familien var mand, kone
og 8 børn, der var kun få tegn på landbrug, nogle
afhøstede majsstænger, et par græskaranker og
ellers kun junglens planter, ingen kreaturer, ingen
redskaber ud over en jordhakke, et meget primitivt
landbrug. Langs ad landevejen kørte store lastbiler
og købte frugter og urter hos landboerne langs
vejen. I de store savanneområder inde i landet var
der husdyr - køer, vandbøfler og geder, som kol
lektivt blev drevet ud om morgenen og hentet
hjem om aftenen til små folde i landsbyen.
Det mest effektive landbrug var imidlertid ris
dyrkningen og thedyrkningen. Risen dyrkes over
alt, hvor der er rigeligt med vand, som kan ledes
ud over arealerne. Der findes en mængde store
kunstige søer (tanks). De fleste over 2000 år
gamle, som leverer vand til rismarkerne og ellers
får vand fra floderne. Der høstes ris 2 gange om
året, side om side så man bede der blev hakket
eller pløjet med stud og træplov. Bede som blev
overrislet, bede med nyplantet ris under vand, be
de med ris til høstning og afhøstede bede, ofte med
kreaturer som gnavede resterne, så der var arbejde
hele tiden. Når Ceylon er så frugtbar, skyldes det
ikke jordbunden, som nærmest er rødligt grus,
men varmen og regnen, visse steder i højlandet fal
der der regn 225-250 dage om året, ofte i vold
somme tordenbyger.
På turen op i højlandet kom vi til mere tempe
reret klima, og her var thedyrkningen i højsædet.
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Vældige bjergskråninger var dækket af disse ca.
1 m høje buske, plantet i snorlige rækker langs
bjergsiden. Her gik Tamiler og plukkede de nye
skud ca. hver 14. dag året rundt. Det var et
smukt syn med disse vældige skråninger af mør
kegrønne planter, hvor der var vand afbrudt af
terrasser med lysegrøn ris og så bjergtoppene
oven over. Vi besøgte også en thefabrik og fulgte
hele den lange behandling til det færdige produkt,
en af landets største indtægtskilder.
Der fortælles, at theplantens værdi blev opdaget
ved at en munk, som skulle våge, faldt i søvn. Han

skar så øjenlågene af næste gang, han skulle våge,
men faldt igen i søvn, men da han igen vågnede,
sad han og tyggede på et blad af en lille busk og
faldt ikke i søvn, og man havde opdaget theplan
tens værdifulde egenskaber.
Vi har besøgt et rigt land, blomstrende frodigt
og smilende.
Vi har besøgt et fattigt land med umådelig for
skel på rig og fattig.
Vil denne nye stat være i stand til at bevare sit
smil og bortrydde den værste fattigdom?
Einer Petersen, Kikhavn.

Sådan tærskede vi med damp
Omkring århundredskiftet var damptærskningen efterårets store og spændende begivenhed

Damptærskningen på Køgeegnen omkring 1900
mindes i følgende artikel af pensioneret sognepræst
D. G. Frederichsen, Nyborg.

Fra min barndom mindes jeg tre begivenheder,
som vi hvert efterår så hen til, noget, der lyste op
i hverdagenes vekslen mellem skolegang og ar
bejde i stald og mark. Det var: Damptærskningen,
Mortens aften og Novembermarkedet i Køge. Vi
var vel ikke spændt mere for, end børn dengang
var, og fandt naturligvis ingen anledning til at be
klage os, det ville heller ikke have frugtet.
Men nægtes skal det ikke, at der var meget
markarbejde om efteråret, som vi fandt surt, og
derfor søgte vi trøst i, at en af de begivenheder,
som jeg nu skal nævne, var i sigte.
Det letteste arbejde var spredning af gødning
og roeblade. Det værste optagning af kartofler og
kålroer. Ofte var det langt hen på efteråret, før vi
blev færdig med kartoflerne, og det kunne være
pivkoldt. Men mest ubehageligt var optagningen
af kålroer, som hele formiddagen var drivvåde af
regn og dug. Vi gik med træsko, lange strømper
og korte bukser. Det var endnu ikke skik at bruge
de langskaftede optagerjern, og hver roe, vi trak
op og skar top af med en kniv, gav os en styrtsø af
vand over benene. - Vi var drivvåde efter et kvar
ters forløb og længtes blot efter forkosttid og det
varme køkken. Og imellem gik så tankerne til en
af de tre begivenheder, hvis en af dem var i sigte.
D. v. s. damptærskningen, Mortens aften og No
vembermarkedet i Køge. Der skete ikke andet
Mortens aften, end at vi fik ekstra forplejning, men
var det måske ikke nok?
Til markedet i Køge gik vi på vore ben de 5 km

og oplevede alt det, som et marked var dengang.
Med Winthers store karrusel trukket af et kæmpe
mæssigt lokomobil. Professor Labri og alle de
andre vandrende gøglere. Den lange række af telte
med skydebaner, ringkastning og udsalg af al ver
dens herligheder fra nipsgenstande til Christians
felder honningkager.
Men den største begivenhed var damptærsknin
gen, som vel krævede meget og hårdt arbejde af
os 12-14 års drenge, men som vi alligevel glædede
os meget til.
Der var i sognet hele fire damptærskeværker, der
gik på omgang. Først den store Assendrupper, der
kun kom på de større gårde. Da man anskaffede
den, blev den betragtet som et vidunder på tærsk
ningens område, og der gik svære rygter om alt
det, den formåede. Man kaldte den også selvtransportablen, fordi dens store lokomobil foruden
at levere stationær trækkraft til tærskeværk og
presser også trak disse to indretninger fra gård til
gård. Når man betænker, hvor frygtede disse flyt
ninger var med heste som trækkraft, forstår man,
hvor højt man skattede dette værks evne til at
flytte sig selv. Tærskeværket var af en så vældig
dimension, som aldrig før set, og en halmpresser
var noget helt nyt, i øvrigt var denne helt af jern
og så stor som et lille hus.
Det næste i rækken var det, der kom til vort
hjem. Det blev trukket af et ret stort lokomobil,
der ikke kunne flytte sig selv, og så var der et til
svarende stort Marshall tærskeværk.
Nummer tre kaldtes russermaskinen, et navn,
den havde fået for sin evne til hurtigt at få gjort
sig færdig og russe videre til et nyt sted.
Og endelig var der et værk af mindre format,
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som husmændene betjente sig af. Det blev som de
andre trukket af et damplokomobil.
Det var en stor dag, når maskineriet ankom.
Man hjalp hinanden med at flytte fra sted til sted,
for der skulle megen trækkraft til. Mange gruede
for denne flytning, og både kuske og heste var
skrækkeligt nervøse.
Hvis tærskepladsen lå lavt, og jordbunden var
blød, var det også grund til bekymring om, hvor
dan man nu skulle få maskineriet slæbt ud til fast
vej.
Man spændte fire heste for tærskeværket, der
var det tungeste, to lige foran forhjulene og to for
enden af den svære stang. Forspændingen foregik
under hestenes nikken og prusten. De vendte ner
vøst ørerne bagud og var lige så spændte som ku
skene, der søgte at berolige både dem og sig selv
ved beroligende tilråb og klap. Nogle af tilskuerne
holdt ved hestenes hoveder, til alt var klar. Så blev
der givet signal. Men var man uheldig, eller ku
skene ikke var dygtige nok, skete der ikke andet,
end at hestene sprang frem i seletøjet og skiftedes
til at rykke i skaglerne som for at vise, at de ikke
mente at kunne slæbe så stor en byrde.
Det kunne hænde, at man nervøs og rasende
måtte spænde hele koblet fra og sætte nye heste
for.
Men var kuskene dygtige og hestene også af
den rette slags, da lagde alle fire heste sig samtidig
frem og trak med fremstrakte hoveder og vilde
øjne, hurtigere og hurtigere, til det næsten gik i
galop, og hjulene malede i til navene. Nu gjaldt
det blot om at holde farten, til man var ude på
fast vej og så naturligvis passe nøje på ikke at dreje
for brat, så de forreste heste væltede de bageste
med stangen.
En sådan præstation blev hilst med anerkenden
de mumlen af de tilstedeværende. Og vi børn fulgte
dette skuespil med stive øjne.
Tærskeværket blev kørt på plads imellem stak
kene og lokomobilet i nøje afmålt afstand derfra,
og så kom vognen med skramlet. Sådan hed det,
fordi den rummede alle slags remedier: træskærme
til at stille op omkring lokomobilet. Alle de ting,
der måtte tages af tærskeværket, for at man kunne
flytte det. Aflåsede kasser med de fine sold. Spændejern til at fastgøre transporthjul med. Forskellige
remme. Dunke med smøreolie, donkrafte o.s.v.
Så begyndte opstillingen, som var fyrbøderens
og ilæggerens bestilling. - Begge maskiner blev ret
tet ind og fastspændt med svære jern og klodser.
Lokomobilets lange skorsten blev rejst, og der blev
hældt vand på kedlen, den mange kilo tunge jern
klods blev sat på sikkerhedsventilen o.s.v. Opstil
lingen varede en halv dags tid, så i reglen kunne
man først begynde den næste dags morgen.
Fyrbøderen ankom et par timer før daggry og
begyndte at fyre op. Jeg har tænkt på, hvad han
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mon fik den lange tid i mørket til at gå med, men
måske ville han svare på spørgsmålet med de sam
me ord som ringeren, der jo må sidde om natten i
kirken for at fyre dér: - Jeg sidder og tænker på
mange ting.
En times tid efter kom ilæggeren og efterså og
smurte tærskeværket, og ved daggry indfandt de
øvrige tærskefolk sig. Og så kunne man begynde.

☆
Fyrbøderen lod dampfløjten lyde med et hyl, der
gik gennem marv og ben, og som virkede som en
kommando på alle. Hver mand indtog sin plads,
og hjul og remme begyndte at dreje.
II.
Der skulle mange mand til at betjene et sådant
værk, mange flere, end man ville anvende i dag
til trods for, at man vel ikke nåede at tærske stort
mere end et hundrede tønder om dagen. Man stud
ser vel over at høre så stort et tal som 13-14 voks
ne og et par drenge. Men så mange var der. Regn
selv efter. Først fyrbøder og ilægger, der havde
pligt til aldrig at forlade tærskepladsen, så længe
der var spænding på lokomobilen, og remmen var
sat til. Derefter en kone, der skar bånd. To eller
tre i sædstakken. To sækkebærere og en kone, der
bar avner, bistået af en eller to drenge. Tre halm
bærere, og hvis man tærskede vintersæd, da under
tiden fire, og endelig to mand i halmstakken. Gårdejeren selv lavede alt det, som ingen anden
havde pligt til, f.eks. at køre vand til lokomobilet
og i øvrigt gøre det arbejde på ejendommen, som
de andre i dagens anledning forsømte. - I øvrigt
gik han vel rundt omkring og så efter, at alt gik,
som det skulle, og ville vel gerne, at der skulle no
gen fart på, for det løb jo op med de mange folk.
Farten havde han nu ikke megen indflydelse på.
Folkene passede den fart, de nu engang havde, og
var i øvrigt ikke kede af, at det varede nogen tid
på hvert sted. Man nåede ikke alt for meget, efter
vore dages begreber, og skal vel ikke tage det for
bogstaveligt, at en sækkebærer havde forsynet træ
værket over de fire sædudløb på tærskeværket med
følgende indskrift: - Det er en helvesmaskine og
bær sæk ve.
På den anden side skulle der jo nogen ryg til at
bære det tærskede korn fra tærskepladsen og helt
op på stuehusloftet, og sikken det knagede i trap
pen. - Helt oppe på værket stod ilæggeren i en
bekvem fordybning og befordrede negene ned
igennem gabet til cylinderen, der snurrer med van
vittig fart. Det var ham, der bestemte, om der skul
le tærskes lidt eller meget, og der er en utrolig for
skel på den mængde, en dygtig ilægger kan få igen
nem maskinen, og det lidet, en udygtig kan drive
det til.
Skærbåndkonens bekvemmelighed var der in
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gen, der havde tænkt på. Hun stod på selve bordet
og skar neg efter neg med sikker hånd. Med dybt
bøjet ryg stod hun der indhyllet i en tåge af støv
og snavs. Det var særlig slemt, når man tærskede
siodstakken. Før binderens tid var der jo masser af
siod.
Man kunne måske mene, det var lidt rigeligt
med tre eller fire halmbærere. Men det var utro
ligt, som den løse halm fyldte. Ustandseligt gylpe
de halmrysterne nye masser ud, der sindigt gled
ned ad den korte slidske og blev ordnet af halmbæ
reren til et kæmpemæssigt knippe. Når han fandt,
at nu kunne det være nok, greb han ind gennem
den stadig faldende halm og fik fat på enden af
rebet, der var gjort fast øverst på slidsken. Samti
dig trådte næste mand til og gjorde sit reb fast. Nu
snørede første mand sit knippe sammen, og den
tredie mand hjalp ham det på nakken, og så van
drede han op ad den ofte høje stige og væltede det
ind til de to i halmstakken og gik ned. Et øjeblik
efter kom rebet susende ned fra stakken.
Der blev ikke nogen lang tid at sunde sig i, før
han igen måtte gøre sit reb fast og tage imod nye
halmmængder.
Pladsen i halmstakken ansås for en nem plads,
men de var nødt til at være to for at kunne tumle
de store knipper, og når tærskningen var forbi,
var det disse to mænds bestilling at blive tilbage
og mønje halmstakken, som det hed.
Nogle af folkene var med det samme værk år
efter år. Det gjaldt særlig fyrbøder og ilægger,
men dog også andre. Ved tærskeværket hjemme
fulgte manden, der lagde på bordet, trofast med i
mange år. Det var den gamle Lars fra Ejby. Han
havde denne post i alle de år, jeg kan huske. Og til
trods for den lange vej, han havde at gå til de fjer
neste gårde, var han altid på pletten, og han med
bragte altid sin egen høtyv.
Hvad lavede vi drenge nu sådan en tærskedag,
som vi havde set hen til som en af efterårets lyse
begivenheder? Vi bar såmænd avner. Vi bar dem i
vidjekurve ind i stalden og hejsede dem op på
staldloftet.
Var det virkelig så morsomt, at det kunne få en
til at længes efter tærskedagen? Nej, men det måtte
man tage med. Det var i øvrigt alt andet end mor
somt. Især var det en sur bestilling at stå oppe på
staldloftet langt fra begivenhedernes centrum og
tage imod de fyldte kurve og stampe avnerne sam
men på loftet. Så snart fløjten lød, fo’r man da og
så ned ad stigen og ud til maskineriet.
Hvis tærskedagen faldt på en skoledag, fik vi fri
fra skole. Det bar jo også over noget. En gang måt
te vi dog ind og skrubbes rene og i skoletøjet midt
på formiddagen, for da var der provsteeksamen.
Men så snart den var overstået, fo’r vi igen i tærsketøjet.
☆
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Jeg skal ikke forsværge, om vi ikke, når avnerne
væltede ud i alt for store mængder og hobede sig
op under maskinen, så vi ikke formåede at holde
trit med udstrømningen, jeg skal ikke forsværge, at
vi da måske tænkte en forræderisk tanke om, at det
måske alligevel havde været bedre at sidde på sko
lebænken.
Men det var nu alligevel spændende at tærske.
Blot at se på halmrysterne med deres mærkelige
vekselgang, at ingen af dem fulgtes ad rundt. Eller
alle de remme, der trak, og hjul, der snurrede, nog
le hvad man ville kalde hurtigt, andre i hvinende
fart. Cylinderens brummen overdøvede alt andet,
men kom man bag ved værket og hørte kørnerens
hvislen, var man klar over, at der inde foregik og
så noget med fart på.
Det mest interessante var måske dog lokomobi
let. Hvad formåede det ikke at trække, og hvor var
dets gang ikke værdig og rolig. Det kunne jo ske,
at ilæggeren tabte et helt neg i cylinderen, så røm
mede lokomobilet sig et par gange, men lod sig
ellers ikke anfægte.
Fyrbøderen ved dette værk var en mand med
den værdighed, der kan være et menneske med
født; paapasselig var han og streng. Det var ham,
som det jo altid var fyrbøderen, der bestemte, når
man skulle begynde, og når man skulle standse, og
det var ham, der noterede timerne op.
Vi børn nærmede os ham med ærbødighed og
bad om den gunst at måtte stege et æble på den
sydende kedel.
Når tærskningen var forbi, kom den spændende
afslutning, som intet kunne hindre os i at over
være: Når Anton lukkede dampen ud af kedlen.
Det skulle gøres før hver flytning. Vi holdt vejret,
når han satte nøglen til hanen, der sad ved bunden
af kedlen. Og så begyndte det kogende vand at
vælte ud med en frygtelig brølen, medens jord og
græs sprøjtede op. Men værre endnu blev det, når
der kun var damp tilbage i kedlen, ren, blå damp,
da steg brølet til en hvinen, der gik gennem marv
og ben, og dampstrålen åd sig dybt ned i jorden.
Vi holdt os for ørerne og blev næsten bange for at
se og høre, at det fredelige lokomobil rummede en
så frygtelig kraft.
Mange dage efter måtte vi hen og se på det hul,
som dampen havde gravet i jorden.
Tærskningens forløb var i høj grad afhængig af
vejret. Blev det regn, måtte man holde op, og fol
kene måtte gå hjem eller tage sig en lur, til det kla
rede op. Det kunne give megen tidsspild og ærgrel
se, også fordi hele mandskabet fik en del af kosten
på stedet.
I det hele taget var gårdejeren jo noget nervøs,
hvis der kom noget i vejen med maskineriet, for
det var dyrt at tærske. Fyrbøder og ilægger tog det
roligt. De var vant til noget af hvert på deres man
ge tærsketure.
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En gang standsede fyrbøderen midt på eftermid
dagen efter et tegn fra ilæggeren om, at der var
noget i vejen med maskineriet. I den stilhed, der
påfulgte, hørte man fader råbe op til ilæggeren,
der roligt og uanfægtet var ved at stige ned ad
stigen til værket:
- Hvad er der i vejen, Frederik?
Hvortil denne i en ligegyldig og beroligende tone
svarede:
- Der er ik’ an’t i vejen, Carl Frederik, end a’ vi
ka’t tæsk.
Når andelshaverne var mange og omgangen
stor, trak tærskningen ud til langt hen på efteråret,
så man måtte korte dagen af både morgen og af
ten. Men man måtte jo blive ved, til man var fær
dig, og nåede jo da også altid den stund, da fyrbø
deren kunne slutte sæsonen af med en sidste lang
trukken fløjten.
☆

Skaf foreningen nye
medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og op
fordres til at indmelde sig i foreningen:

Titel
Navn

Postadresse

Titel

Meddelelse til vore medlemmer
Foranlediget af en bedragerisag der for ti
den er stærkt omtalt i pressen rejst mod
ledelsen af Jysk Slægtsforskning i Herning,
skal vi meddele vore medlemmer at Dansk
Slægtsgaardsforening og det dertil knyttede
arkiv ikke har haft nogen form for samar
bejde med omtalte firma og dets leder.

Navn
Postadresse
den
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Underskrift

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor, Gassehaven 56, 2840 Holte

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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Finansiering af landbrugets
EFinvesteringeruden kodannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gør
os hele tiden umage1 for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagcdrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, alm.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREOBTEOREIXJ ■ »XIGEJXI

DZWXFVIZWRK.
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 Kobenhavn V
Tlf. (01) 12 53 00

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 12 53 00

Herning:
Vi borg vej 1
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

Afd. kontor i Odense:
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. (09) 12 53 00

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjøbstad-Crcditforcning og Jydsk Grundejer-Kreditforening

Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

lån overalt på øerne på op til
50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres
ejendom, så får De den rigtige
belåning - hurtigt, smidigt og
effektivt.

jh.FORENEDE
■

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V ■ Tlf. (01) 15 34 34
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(Forbeholdt postvæsenet)
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SPAREKASSEN

J SYDJYLLAND

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.

Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mili. negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Tilfredse kunder
er det bedste g
vi ved...
Ä SPAREKASSEN FYN
'

De kan regne
med os

AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

