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HØJT PAA STRAA
SMAA SKÆBNER FRA ET STORT SOGN

Det blev ikke sunget over Lille Lavses Vugge, at 
han engang i Tiden skulde komme højt paa 

Straa i det gamle Sogn. — Nej, for han havde aldrig 
ligget i en Vugge.

Da han kom til Verden, blev han puttet ned i den 
samme Kasse, hvor allerede 8 af hans Søskende hav* 
de logeret før ham.

Kassen var saamænd god nok, det var en gammel 
Dragkisteskuffe, som Søren Vestergaard havde sat ud 
i sin Faaresti til at gi Faarene Hø i. Der fandt Ras* 
mus Fynbo den en Dag, han var i Vestergaard paa 
Dagleje.

Han kikkede lidt paa Skuffen og tænkte sit der* 
ved. — Jo, for Lene derhjemme gik jo paa trippende 
Taa og ventede sig snarest. Og hvor skulde de saa 
gøre af den bette?

Retteligt skulde der jo en Vugge til, men den Slags 
Luksus havde de ikke Raad til. Fik han Gænger 
sat under Dragkisteskuffen, havde man al den Vugge, 
nogen havde behov. Men det var der ikke Plads til 
i Rasmus’ og Lenes lille Husmandsstue.

Rasmus fik Lov af Søren Vestergaard at ta den 
gamle Dragkisteskuffe med hjem, og den sømmede 
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han saa fast paa Væggen over Fodenden af sin og Le* 
nes Ægteseng. Og der gjorde Kassen god Nytte.

Saa snart Rollingen selv kunde kravle ud af Kassen, 
blev en ny puttet derop, og de andre stuvet væk for 
Natten i Puf og Slagbænk eller sendt ud at tjene.

Lille Lavs var altsaa Nr. 9 i Dragkisteskuffen, og 
han fik Lov at blive der lidt længere end nogen af de 
foregaaende, dels fordi han var saa lille og spids, dels 
fordi Nr. 10 lod vente lidt paa sig.

Men Lavses Tur kom ogsaa: først ned i Puffen, saa 
i Slagbænken og siden ud at tjene. —

Som Rasmus meget rigtigt sae paa sit syngende fyn* 
ske Maal, som Jyllands Blæst og Slid ikke havde naa* 
et at slide af ham:

„Et Barn om Aaret er jo saadn set int store Ting, 
men det samler ligodt til med TidenI“

Vist saa: i Rasmus Fynbos og Lenes lille Hus* 
mandshjem samlede den aarlige Barsel efterhaanden 
til, saa der blev een over Dusinet.

Rasmus Fynbo rev sig paa Armen og saa fortræde* 
lig ud, hver Gang Lene kom og meldte, at nu var det 
vist galt igen:

„Int for Fødens Skyld“, sae han, „den faar vi sag* 
tens. Hvor der er Grød og Kartofler til ni, mærkes 
det int saa meget med een eller to mere. Og Husly og 
Sengeplads bliver der vel ossse Raad for — der ka 
da ligge et Par Stykker mere inde under Sengen — 
Men Træsko! Det er int saa lige en Sag at skaffe 
Træsko til alle de Unger!“

„Ja, ja, min gode Rasmus Jensen“ — sae Præsten, 
da Husmanden kom for at melde Nr. 11 — „Børn er 
en Velsignelse i Hjemmet!“

„Det sæder, Hr. Pastor, det sæder. Men det er nu 
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int saa rart, naar man int selv ka komme til Bordet 
for bare ene Velsignelser!“

Det var omtrent eneste Gang, nogen hørte Rasmus 
Fynbo besvære sig over den rigelige Tildeling af AT 
kom, der tilmaaltes ham og Lene. Ellers tog han saa 
vidt muligt Tilværelsen fra den lyse Side:

„Naa*aa, det gaar sagtens i vor Tid, la os saa bare 
se, hvordan de vil stille an med Sagerne, naar vi ligger 
med Næsen i Vejretl“------

Kneb det, at de 12 Tdr. Ld. Mosejord, de 2 Køer 
og Studen kunde gi tilstrækkeligt til Grød, Kartofler 
og en Dryp Mælk*og*Vand til den store Husstand, 
saa tog Rasmus ud og tjente en Dagløn: 3 Mark om 
Dagen i Sommertiden, det var en rele Skilling med 
Forslag il — „Haa, det gaar sagtens i vor Tid!“

Hvad Lene tænkte om Tingene, var ikke let at vide, 
for hun sae mindst muligt — Naa, der var jo da heb 
1er ingen, der spurgte efter hendes Mening. Hun holdt 
sig til sin Børnelærdom, og hvad ellers hendes gamle 
Bedstemor havde lært hende, at bare een hænger godt 
i med Arbejdet Dagen igennem og læser sin Aften* 
bøn og et Par Salmevers om Aftenen, saa sker der kun 
det, der skal ske, og ellers bliver alt ved det gamle. —

Nej, det var ikke sunget over Lille Lavses Vugge, 
at han med Tiden skulde komme højt paa Straa — 
Han havde som sagt aldrig haft en Vugge. Men efter 
Tur gik han Graderne igennem: Først Kassen over 
Sengens Fodende, saa Puffen og sidst Slagbænken.

Men det tog lidt længere Tid for Lavs end for hans 
Søskende at naa frem, for Lavs var en lille Blegfis, 
der ikke ret var Grøde i. Ikke saaledes, at han skran* 
tede og gik bag fra Ædetruget. Hans Hul i Grødfadet 
var ikke stort mindre end de andre Søskendes. Og 
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hans Dynge a£ Kartoffelpilning viste tydeligt, at han 
var ikke nogen Kostforagter. Men det var lisom, det 
ikke ret virkede paa ham. Han var saamænd kræng 
(kløgtig) nok saadan, selv om han mest gik og pjøv* 
sede omkring for sig selv.

Saa vidt kunde skønnes, artede Lavs kun lidt ef* 
ter Farens Fynbovæsen, men desmere efter Morens 
faamælle og sagtmodige Sind.

Der var aldrig ret megen Snak eller Spræl ved Lavs, 
og han blev aldrig saa stor og kraftig som sine Sø* 
skende — Han blev bare til Lille Lavs. Derfor blev 
han ogsaa saa gammel, meget ældre end de andre hav* 
de været, før han kom ud at tjene for Kost og Træsko 
og et Pund Uld til Hoser.

De ældre af hans Søskende maatte ud at klare for 
sig selv, naar de var fyldt 8 Aar. Men Lille Lavs blev 
næsten 10 Aar, og saa var det endda med Nød og 
Næppe, han kunde løfte Søren Vestergaards Tøjr* 
kølle.

Og saa gik Tiden saa slidelig.
Somme Dage skinnede Solen, og Lærkerne sang, 

og Lokkemanden drev ud over Heden, det saa al kun* 
stigt ud, ret som Vand strømmede langt ude — Da 
kunde det være helt godt at være Hjorddreng, især 
da, hvis een havde Stunder et Øjeblik at ligge og hvile 
sig lidt ved en Digeside, hvor Solen bagte, saa Ræv* 
lingbærrene fik Kulør derved, mens Tinksmeden tin* 
kede og Agerhønen girede Kyllingerne sammen.

Men der var langt flere Dage med Regn og Blæst, 
saa Kalvene blev tvære, og Faarene rendte løse og 
filtrede Tøjrene sammen i et rent umuligt Urede. Og 
Køerne rykkede Tøjrpælene op og gik i Kornet, saa 
Søren Vestergaard bandede: Sild og Salte! —
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Alt det, der kunde staa en lille barbenet Hjord* 
dreng imod og gøre ham Dagen lang og sur, saa det 
næsten ikke var til at se til Ende paa hverken den 
Dag eller de næste!

Men enten Lille Lavs græd eller sang, var der ikke 
stor Forskel at mærke paa ham. Græd han, var det 
bare med smaa stilfærdige Snøft, og han gjorde det 
mest, naar han var ene. Og hans Sang var bare en 
sagtmælet Brummen som en stor Humlebi, saa Kai* 
vene lettede paa Halerne og drømte om Bremser og 
Bissevejr.

Og dog gik Tiden saa siidelig, baade den, der var 
let at komme igennem, og den, der var streng med 
Svie og Kulde og Hjemve. Og det, der ved Majdag 
ikke var at se til Ende paa, det laa altsammen bagved, 
da det omsider blev Mikkelsdag, og Lille Lavs kunde 
drage hjem med de nye Træsko, en ny Lue og et helt 
Pund Uld.

•Og hjemme i Fynbohuset avancerede han op i Slag* 
bænken og maatte ligge paa Kant sammen med 3 an* 
dre af sine Søskende.

Vinteren var en sær hovres Tid at komme igennem. 
Da var det bare at gaa i Skole hver Dag, komme hjem 
ved Aftenstide og æde alt, hvad man kunde af Grød 
og Kartofler med Meldyppelse til, tumle lidt med de 
smaa Søskende, og saa ellers om Aftenen klø paa 
med Tabel og Salmevers.

Og selv om den store Tabel kunde volde en Del 
Bryderi og synes lige saa vanskelig at rede ud som 
et sammenfiltret Faaretøjr, saa var Vinteren alligevel 
en god Tid, for da var een hjemme og skulde ikke 
bøvles med bissegale Høvder eller i mørke Høst* 
aftener ud at flytte Ungkvæg ude i Kærene, hvor 
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Folk sae, der gik en hovedløs Hest og spøgte! — 
Uhal som en lille barbenet Hjorddreng da kunde 
springe for Livet, saa det peb om Ørerne, og det 
knapt nok mærkedes, hvor de stive Lyngstilke og 
Rugstubbene stak de bare Fødder!

Jo, Vinteren derhjemme var vel nok en god Tid! 
Og Julen hørte ogsaa Vinteren til. Og tænk blot: 
Juleaften fik man hos Rasmus Fynbos al den Sød* 
grød med Sukker og Kanel paa, som hver især gad 
æde, selv naar een linnede alle Trøjeknapperne! Og 
sød 01 at søbe til. Og bagefter Æbleskiver med Suk* 
ker paa! Det var en Herlighed, der kunde faa Tæn* 
derne til at løbe i Vand, hvornaar saa siden paa Aaret 
det randt een i Tankerne. — Ja, og det huskedes et 
langt Levnedsløb igennem som Højdepunktet af al 
Livsens Lyksalighed!

Lille Lavs tænkte tit paa Julens Overflod af Sød* 
grød og Æbleskiver, naar han i Blæst og Rusk krøb 
sammen bag en Viebusk og gumlede paa Trine Ve* 
stergaards solide Mellemmader med speget Faarekød 
til.

Men der maa alligevel i Brødhumplerne og det spe* 
gede Faarekød, ja, og i Kaal og Ærter og Boghvede* 
grød, ha været god Næring til at gro efter. For Lavs 
groede godt til, ikke saa meget i Højden, han holdt 
sig helst nær ved Jorden. Og det, sae Søren Vester* 
gaard, var klogt af ham, for det er fra Jorden, een skal 
ha Føden.

Saadan set blev han altid ved at være’Lille Lavs. 
Men han fik Drøjde og kraftige Lemmer og gode 
Kræfter, saa han kunde tumle baade Faar og Høvder 
og sætte sig i Respekt hos den gale Ronevædder. Den 
hovedløse Hest var han heller ikke længere saa ræd

10 



for, saa han var lige ved at rende Livet af sig selv. 
Naar blot han havde en god Kæp i Haanden og fløj** 
tede, saa højt han kunde, saa var han en hel Karl selv 
i mørke Aftener ude i Kærene.

Ja, og saa havde hans Mor sagt ham, at kneb det 
med eet eller andet, han var i Bekneb med, saa skulde 
han blot læse sit Fadervor. Det tænkte han tit paa, og 
det hjalp ogsaa altid.

Men da var han ogsaa blevet saa gammel, saa han 
Vinteren derefter gik til Præst.

Paa Kirkegulvet synede Lille Lavs ikke ret meget, 
han var een af de mindste i Flokken, og ved Over* 
høringen sae han mindst muligt. Men konfirmeret blev 
han dog. Det ga den Forandring i Tilværelsen, at nu 
kom han ud at tjene hele Aaret, og Vinteren og Julen 
derhjemme var nu bare noget, han havde at tænke 
paa.

Den sidste Vinter hjemme i Slagbænken var nu 
heller ikke ene Magelighed. De var nødt til at ligge 
paa Kant alle fire og kunde kun vende sig samtidig 
og paa Kommando. — Saa var der alligevel bedre 
Plads bag Anders Forkarls brede Ryg i Søren Vester* 
gaards Karlekammer.

Og Lille Lavs sled og spiste og sov sig frem gen* 
nem Aarene og op gennem Graderne: Hjorddreng, 
Knægt, Andenkarl.

Og imens groede han jævnt og støt, dog mest i 
Drøjden, ellers blev han ved med at holde sig nær 
ved Jorden, hvorfra Føden kom. Hvad der skulde 
siges, lod han helst andre om. Han passede sin Mad 
i Tavshed og spildte ikke Tiden med Snak under Ar* 
bejdet.

Inden Lille Lavs havde Karls Alder, gjorde han
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Karls Gavn i Møddingsted og med Høle i Engen. 
Søren Vestergaard snakkede allerede saa smaat om, 
at naar nu Anders Forkarl giftede sig og blev Fragt* 
kusk, saa kunde Lille Lavs saamænd godt rykke op 
og gøre Fyldest som Avlskarl.

Men Kongen havde jo alligevel først Bud, og han 
tog nu Lille Lavs i sin Tjeneste et helt Aar saavel.

Det var en fin Mand at tjene, men en skidt Tjene* 
ste, hvad Lønnen angikl Det var knapt og napt, der 
kunde blive en Nalk Ost til Brødet. Arbejdet var no* 
get sært Tosseri uden ringeste Nytte till Og saa kun* 
de een endda ikke gøre det ordentligt tilpas til de her 
Befalingsmænd, men det var om og om igen. Og saa 
blev een endda bandet og skældt ud værre, end den 
gale Slagterstoffer bandede sin bovlamme Krikke!

Lille Lavs tog Tingene med Sindighed og Sagtmo* 
dighed, som det var hans Vane. Han gjorde, hvad 
han skulde, men heller ikke et Hak mere, og Jageri 
var ham inderligt imod.

Befalingsmændene galede og svovlede sig selv og 
hele Hæren Helvede i Vold over det træge Bonde* 
kvaj, der gik og fjollede med sit Gevær, som var det 
’en Møggreb!

Lille Lavs lod dem gale, til de blev hæse, det hørte 
vel med til deres Haandtering. .Han vidste jo, at der 
ogsaa blandt Kræet derhjemme kunde være enkelte 
ondsindede Høvder med den Skavank, at de brølede 
op og skabte sig uden rimelig Grund. Og hvad: Kræ 
og Kjøvenhavnere ka jo ett selv gøre for, at de ett er 
klogere!

Da Kongen ikke havde Brug for Lille Lavs længere, 
kvittede han uden større Sorg Kongens Mundering. 
Kunde Søren Vestergaard end nu og da være lidt

12 



vringlet, saa var han alligevel bedre Mand at tjene, 
saa Lavs tog fat her, hvor han sidst slap.

Men han havde nok alligevel faaet lidt Uro i Bio* 
det ved det Soldatervæsen — ja, og sandt at sige 
trængte han ogsaa til at tjene lidt Skillinger ovenpaa 
den Omgang, saa han bestemte sig til at drage søn* 
derud som Tærsker i Vintertiden. Det gav efter Si* 
gende meget større Løn end den, der kunde tjenes 
her hjemme.

Ved Novembertide snørede han sin Bylt og drog 
sønderpaa. Han kunde køre et Stykke med Dagvogn, 
men det var billigere at gaa, især da naar han tog 
Træskoene i Haanden for ikke at slide unødigt paa 
dem.

Trine Vestergaard ga ham en Pakke solide Mel* 
lemmader med paa Vejen. Og da han hen ad paa Da* 
gen blev lidt madflov, syntes han, det kunde være rart 
at sidde ned et bette Stød, imens han fik sig et Foder. 
Lidt før Foldingbro laa en enlig Gaard ved Vejen, 
her gik han ind og spurgte om Forlov til at sidde ned 
og æde sin Mad og kanske faa en Drik Vand til.

Konen saa ham an og spurgte ham ud. — Naa saa* 
dan, han var paa Vej ned ad i det slesvigske for at 
tærske. — „Ja, Bønderne dernede gider ikke selv lave 
noget, derfor skal de ha Folk her oppe fra til at gøre 
Arbejdet!“

Det kunde Lavs ikke sige noget til, han passede 
sine Mellemmader.

„Elsel“ raabte Konen ned i Mælkekælderen — 
„Else, kom her op med en Slat Mælk til en fremmed 
Karl. Du ka ta af det, der er skummet!“

Lidt efter kom Else til Syne med en Mælkeskaal 
og satte hen til Lavs. — Hun var hørhaaret, lille og
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buttet, og enten havde hun Opstoppernæse eller Brak* 
snude?

Men Lavs saa ikke videre efter Pigen, men des* 
mere efter Mælken — der sejlede store Flødeflager i 
Skaalen.

„Jer Køer gir noget godt Mælk!“ sae han og drak.
„De gir, lisom vi malker till" sae Pigen. Og saa 

havde de snakket færdig for den Gang.
Lille Lavs aad sin Mad, sae Tak for god Omgæn* 

gelse og gik. Han havde lang Vej for sig.
Hele den Vinter svang Lille Lavs Plejlen paa en 

Marskgaard i Ballum og tjente lige saa stor en Dag* 
løn i Vintertiden, som der kunde tjenes hjemme i den 
gode Sommertid.

En Aprildag tog han igen Træskoene i Haanden og 
gik imod Nord, og naar han tog det i Trav, skring* 
lede gode Markstykker i hans Trøjelomme. Derfor 
travede han det meste af Tiden!

Det slumpede sig saadan nu paa Hjemvejen, at han 
blev trængende til et Mellemmadshvil, da han langede 
ud for Gaarden Nord for Foldingbro.. — Kanske 
havde han ogsaa den gode Mælk i Tankerne, og kan* 
ske tænkte han, det kunde være helt sjovt at se, om 
Pigen var braksnudet eller havde Opstoppernæse! — 
Hvem ved?

Han fik ogsaa godt nok en Skaal Mælk til sin Mad 
denne Gang. Men det var Konen, der ga ham den, 
og der var ingen Flødeklatter i!

Han ga sig god Tid med sin Mad og snakkede 
klogt med Konen, imens han skottede til Døren, hvad 
saa ellers han keg efter!

„Hun havde bestemt Braksnude!“ sae han til sig 
selv, da han omsider takkede og gik.

14



Og saa rendte han lige bardus paa Pigen, da han 
drejede om Ladehjørnet.

„Hov! Hov!“ værgede han af.
„Uhh! Du køs mig!“ hven hun.
„Jeres Køer gir ett saa fed Mælk, som sidst a var 

her,“ sae han saa.
„Det kommer an paa hvem, der malkerl“ parerede 

hun og lo og rendte sin Vej, for hun havde travlt.
Men han fik dog Tid til at mærke sig, at hun hav* 

de Opstoppernæse med Fregner----------
Hjemme var der god Brug for Lille Lavs og hans 

Vinterfortjeneste. — Søren Vestergaards Karl var 
trimlet ned fra Høstænget og havde i Faldet brækket 
et Riveskaft og to Ribben — den Kludderhas 1 nu 
midt i den travle Foraarstidl Det var Sild og Salte 
godt, at Lille Lavs kom, der laa Arbejde nok og ven* 
tede paa ham.

Og hjemme hos Rasmus Fynbo var Uheldet stødt 
til, saa de havde mistet den bedste af deres Malke* 
køer. Det kunde næsten ruinere en Smaamand.

Lene græd, og Rasmus tænkte stærkt paa at faa 
Præsten til at sætte en Skrivelse sammen og saa gaa 
ud med den og samle til en ny Ko, saadan som Smaa* 
folk brugte i Nød og Betryk.

Det künde Lille Lavs ikke lide, det var, syntes han, 
ikke stort bedre end at gaa med Mælkekanden og be 
om lidt i Guds Navn. — Vel var de Smaafolk der 
hjemme, men de var dog ikke Tiggerpakl Det havde 
Lene altid indprentet sine Børn.

Saa lod Lille Lavs Faren faa sin hele Vinterfortje* 
neste til Hjælp til en ny Ko. Nu havde han jo ogsaa 
haft Fornøjelsen af at høre Pengene skringie hele 
Vejen hjem.
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Saadan var Lille Lavs god nok, men han havde jo ah 
ligevel nok faaet lidt Flyvekuller i Blodet ved at tær* 
ske der sønderude, for se, om ikke han vilde afsted 
igen, da November kom, hvor meget saa end Søren 
Vestergaard murkede over det Landevejsstrygeri 1

Denne Gang faldt det af sig selv, at Lille Lavs tog 
ind paa Gaarden ved Foldingbro. Konen kendte ham 
godt nok, og han fik en Skaal Mælk til sin Mad, for 
hun vilde gerne spørge Nyt Nord fra. Ogsaa Manden 
lod sig til Syne og forhørte sig om Priserne paa Stude 
og Plage paa Lavses Egn.

Lille Lavs ga solid Besked uden at forsnakke sig. 
Imens brugte han sine Øjne bedst muligt. Men Pigen 
Else saa han ikke noget til.

Saa har hun nok taget en anden Tjeneste, tænkte 
han, da han igen gik af Gaarde. Han gik ogsaa og 
tænkte paa, at hjemvejs vilde han prøve at gaa ad et 
andet Strøg, der sagdes at være nærmere.

Men godt nok drog han samme Vej hjemad ved 
Foraarstid. Han var ellers til Sinds at gaa forbi Fol* 
dingbrogaarden. — Een ka jo ett saadn overhænge 
Folk hvert Øjeblik. — Men saa slumpede det sig, at 
han fik Kik paa Pigen uden for Gaarden, hvor hun 
var ved at kline Væggen.

„Naa, saa Du er hjemvejs nu“, sae hun og smilte, 
mens hun slog Leret af Hænderne. — „A havde ogsaa 
lisom paa Fornemmelsen, at Du kom vist den her Vej 
i Dag.“

„Og a havde lisom paa Fornemmelsen, at Du havde 
taget anden Tjeneste, for a saa Dig ett i Efteraaret.“

„Nej, da var a henne hos Naboen og hjælpe dem 
med at klippe djer Faar. A var ogsaa al ked af det, 
da —“. Hun brød af og fik travlt med at vaske Hæn* 
der.
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„Ja, Faareklipning er noget Bøvl,“ sandede Lavs, 
„det ka a godt forstaa, Du var led ved.“

„Hvem siger, det var det, a var ked af 1" sae Pigen 
og lo. — „Kom nu inden for og faa en Drik Mælk til 
din Mellemmad. Husbond og Madmor er til Jorde* 
færd ovre i Nabosognet, saa vor Ko gir fed Mælk i 
Dagi“

„Tak, som byderl“ sae Lavs oplivet — hvad enten 
saa det var Mælken eller Pigen, der mest stod ham i 
Tankerne.

Men sært nok, saa stagtræt han med jet var blevet, 
saa han var nødt til at hvile mindst dobbelt saa længe, 
som han plejede. Og for at Tiden ikke skulde gaa 
unyttét hen, ga han Else en Haandsrækning ved Kli* 
ningen---------- .

Fem Aar i Træk drog Lille Lavs Sønder ud og 
tarsk i Vintertiden og tjente sig en god Skilling der* 
ved.

Der var ogsaa godt Brug for Pengene derhjemme. 
Uheldet hos Rasmus Fynbo holdt ved. Næste Vinter 
døde der to Faar med Lam. Og een af Søstrene kom 
galt afsted med en Smedesvend og fik Tvillinger. 
Dragkisteskuffen maatte igen i Brug. Og det kostede 
altsammen Penge. Og hvem sku een vel gaa til om 
Hjælp om ikke til sine egne.

Det forstod Lille Lavs ogsaa godt nok, selv om han 
kanske havde haft sine egne Tanker med de Penge, 
han sparede sig sammen, saa gik de nu til Faar og 
Tvillinger. — Naa, han kunde jo tærske en Vinter 
mere der Sønder ude. Og det gjorde han.

Hver Gang paa Hen* eller Hjemvej bedede Lille 
Lavs i Gaarden ved Foldingbro. Den laa jo saa pas* 
sende for det samme. Og saa ga deres Køer der noget
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knagendes godt Mælk —især da, naar det var Else, 
der skummede Fløden.

Hvordan ellers Else og Lavs var kommet til Rette 
om Tingene og havde faaet det snakket a£, var ikke 
let at forstaa, for de vekslede jo for andre at tøkke 
ikke ti Ord hver Gang.

Men Skam komme efter det, om ikke alligevel de 
paa een eller anden gedulgt Maade var blevet enige. 
For Else sae sin gode Plads op. Hun havde faaet 
saadn en Lyst til at se andre Folk djer Skikke, sae 
hun.

Og da Lille Lavs ved Foraarstid var hjemvejs og 
for tiende Gang saa inden for i Foldingbrogaarden, 
var Else parat til at drage med.

Konen var harm over at miste en dygtig Pige. Hun 
brugte Mund og skældte ud: Her havde de nu taget 
sig af et forældreløst Barn og næsten været hende i 
Forældres Sted og sørget for, at hun fik sig baade 
Dragkiste og en Sengs Klæder. Og saa fik een ikke 
anden Tak for det, end hun bare rejste sin Vej! — 
Jo, det havde een ud af at fylde god Sødmælk i en 
Landstryger!------

Lille Lavs havde intet at sige til Forsvar, det var 
vel saadn set sandt nok, hvad Konen sae. Han aad 
sin Mellemmad i Tavshed og uden Mælk til. Saa læs* 
sede han Elses Klædebylt op over Skulderen ved Si* 
den af sin egen — Dragkisten magtede han ikke, den 
maatte vente, til den engang kunde sendes med en 
Fragtvogn.

Og saa sae de begge pænt Farvel og Tak, inden de 
sammen gik ud af Gaarden.

Ude bag Logavlen kom Manden og stak en Specie 
i Haanden paa Else. Hun sae Tak og snøftede lidt.
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„Du kan jo opkalde et af Børnene efter mig!“ 
skæmtede han.

Saa gik Lavs og Else med Vejen mod Nord.

I Førstningen var Else tavs og keg sig nu og da 
tilbage. Men da først Gaarden var ude af Syne, livede 
hun op igen. Der var jo saa meget nyt at gi Agt paa. 
Og det var Foraar med Lærker, der kvidrede over 
Markerne, og Viber, der skreg over Kærene og slog 
Volter, saa det blinkede hvidt mod en blaa Himmel.

Og som det duftede : af solvarmet Lyng og groende 
Mosebund, af Hedebrand og Møgkørsel og alt det, 
der hører Foraaret til.

Søren Vestergaard blev saa kisteglad — Sild og 
Saltel — saa han bød ind paa baade Kaffe og Puns, 
da Lille Lavs kom anstigendes med en Pige til ham. 
Sagen var, at Pigen, han fæstede sidste November, 
var rejst af Pladsen i Utide, fordi hun partu vilde gif* 
tes. Derfor stod Søren nu uden Pige lige til den travle 
Foraarstidl Og den Forlegenhed kom Lavs nu og 
hjalp ham ud af. — Der var Sild og Salte da et rent 
Held ved det Slumpetræf 1

Saa tjente Lille Lavs og Else sammen i Gaarde det 
Aar. Det var en ren Himmerigstilværelse saadan at 
gaa sammen Dag efter Dag og hjælpe hinanden med 
Arbejdet. Men det havde jo ogsaa sine Skavanker.

Hen ad sidst paa Vinteren var det, lisom Else blev 
mere vanskelig at gøre til Maade, og somme Tider var 
hun utilpas og lod Maden staa. Lavs tog det med 
Sagtmodighed som al anden Tilskikkelse og heftede 
sig ikke stort derved.

Men saa en Aften, de var ene sammen, sae Else 
rent ud, at de skulde giftes nu det snareste, ske kunde.
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„Hwa?“ sae Lavs og gabte, han troede, han havde 
hørt forkert.

„Staa nu ett der og glo!“ bed Else mere hvast, end 
Lavs nogensinde før havde hørt hende snakke. — 
„Du er vel ett dummere, end Du kan regne ud, hvor* 
dan det er fat med mig. Du er da nærmest dertil, tøk* 
kes al“

„Det var da som Snefensl“ sae Lille Lavs og rev 
sig fortrædeligt paa Armen. — Den Vane var noget 
nær det eneste, han havde arvet fra Faren. — „Det 
var da som Snefensl“

Først foreslog han, at de skulde prøve at se Tiden 
an lidt. Kanske kunde det saa drive over?

Men Else havde sine Kendemærker. Hun var stand* 
haftig, og hun vilde giftes. Og det skulde ske, saa 
snart Lysningen kunde gaa i Orden.

„Vore Børn skal ett skældes ud for Horunger 1“ 
sae hun, og saa græd hun lidt. Og det kunde Lavs 
ikke staa for. Han forstod, det var Alvor, og maatte 
til at tænke alvorligt over Tingene.

Se, at blive gift, det var jo til at overse. Det Par 
Dage, det tog, kunde een vel faa Raad til at spilde. 
Men der var jo flere Hager og Kanter ved den Sag.

Var de først gift, skulde de jo ogsaa ha et Sted at 
bo og noget at leve af. — Købe Ejendom var utænke* 
ligt, dertil var hverken Penge eller Kaution. Og sidde 
til Leje i en Indsidderstue vilde Else da saa nødigt. 
Hun skulde gerne bo i et Jordhus, sae hun, bare det 
var deres eget og laa paa deres egen Jordl

Det ga Lille Lavs endnu mere at spekulere over. 
Sandt at sige vilde han ogsaa gærne ha sit eget, selv 
om han endda blev nødt til at gaa i Dagleje for Fø* 
dens Skyld. Og et Stykke Hede var til at faa for en 
billig Penge.
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Helt ude ved Sogneskellet i Ulf kær havde Søren 
Vestergaard en Hedeparcel paa godt en Snes Tdr. Ld. 
liggende til ingen Verdens Nytte. Den kunde de købe 
billig. Lidt i Udbetaling og ellers Afdrag.

Lille Lavs skridtede ud og maalte op. Herude var 
frit og usjenert i alle Maader. Ræven var nærmeste 
Nabo. De øvrige var der godt og vel en Fjerdingvej 
til. Og ellers Lyng og Pors og Viebuske til alle Sider.

Det bedste herude var Sogneskellet, for det var en 
lille klar Bæk hen gennem en smal Strimmel Eng. Her 
var det let at faa Vand. — Ja, og Græsning til en Ko, 
naar de kom saa vidt. —

Saa talte Lille Lavs sine og Elses Spareskillinger 
sammen, købte Hedestykket og blev jordejende 
Mand. Det var ikke saa vanskeligt. Værre var det at 
faa Hus rejst og Tag over Hovedet. Men ogsaa det 
vidste Lavs Raad for.

Midt over Hedestykket gik en Sandaas, der endte 
i en stejl Brink ud mod Bækken. Her gravede Lavs 
en Plet ren for Lyngtorv, de kunde bruges som Ilde* 
brændsel til Vinter. Og der var Tørvejord tæt ved. 
Jo, Brændsel til Vintertiden var let at faa, naar bare 
een holdt sig den gamle Regel efterrettelig, at den, 
der ikke vil fryse om Vinteren, maa svede om Som* 
meren!

Og der, hvor Lyngtørvene var gravet væk, grov 
Lille Lavs sig ind i Sandaasen, saa der blev Plads til 
baade Stue og Køkken.

Anders Storgaard byggede nyt Stuehus det Aar, 
og for en Maaneds Arbejde i Høsten tiltuskede Lavs 
sig her Lægter og Spær, Døre og Vinduer og gammelt 
Panel fra det gamle nedrevne Stuehus.

Da Spærene med Lægter var stillet paa Plads over
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Udgravningen, gik Lavs i Gang med at lægge Tag 
paa. Han havde tit stukket ud for Tækkemanden, saa 
han vidste nok, hvordan Taget skulde lægges. — Else 
hjalp ham at plukke Lyng omkring Huset og lange 
Siv ude i Kæret. Det ga et godt, lunt Tag.

Dagen efter deres Bryllup kørte Søren Vestergaard 
Elses Dragkiste og deres Smule andet Pik*Pak ud til 
det nye Hjem derude i Ulfkær.

Dragkisten var et rent Pragtstykke her ude, og de 
maatte brække en Dør ud af Huset for at faa den un* 
der Tag. Den og Ægtesengen fyldte godt op i den lille 
Stue, der var halvvejs gravet ind i Bankesiden og sti* 
vet af med Stolper og sat med gamle Paneler.

Lille Lavs var haandsnild. Ude i Køkkenet havde 
han lavet Ovn af Ler og Kampesten og Skorsten af 
gamle kasserede Kakkelovnsrør. Der var Lergulv og 
smaa Vinduer ud mod Syd. Jo Huset var skam godt, 
baade lunt og tæt. Der var saamænd mange, som 
maatte bo ringere end Lavs og Else.

Føden kunde de sagtens faa, især nu da Sommeren 
stod for, og der var Arbejde nok med god Sommer* 
dagløn. Det var knapt nok, de kunde faa Tid til at 
grave en Plet Jord til Kartofler derhjemme ved Huset. 
Godt var det da, at Natten var deres egen, og den var 
tilmed baade lys og lun.

Hen ad paa Foraaret blev Else tung og ubekvem 
og holdt sig hjemme ved Huset, hvor hun gik og sys* 
lede med et og andet.

En Dag hentede Lavs den gamle Dragkisteskuffe 
hjemme hos Rasmus og Lene. Tvillingerne var for* 
længst kravlet af Kassen, og nu syntes Lavs, den kun* 
de gøre mere Nytte ude hos ham og Else, der var god 
Plads over deres Sengefodende.
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Det blev en Dreng, og Lille Lavs blev saa glad, saa 
han blev hjemme hos Else og Drengen tre hele Dage 
i travleste Høslet!

Vinteren, der siden kom, blev streng med Frost og 
Sne. Men i det lille Hjem der ude i Ulfkær led de in* 
gen Nød. Huset var lunt og tæt, og de havde rigeligt 
med Ildebrændsel. Ellers var der jo saadan set ingen 
Overflod. Især savnede Else Mælk til sig og Barnet, 
og det var kun nu og da, Lavs havde en Flaskefuld 
med hjem fra Gaardene, hvor han gik paa Dagleje.

Lille Lavs opdagede ogsaa, at der i Sne og Vinter* 
føre kunde være en lang og træls Gangen ude fra Ulf* 
kær og ind til Sognets gamle Gaarde. Det var Rave* 
mørke, baade naar han om Morgenen gik hjemme fra, 
og naar han igen om Aftenen stævnede hjemad. Else 
plejede at sætte en Tællepraas i Køkkenvinduet, for 
at han kunde ha noget at holde Retningen efter.

Nej, Vinteren var en træls Tid med lange drøje 
Ture og ringe Fortjeneste. Og for Else og Drengen 
var det triste, halvmørke Dage i Ensomhed.

Naar Vintertiden blev allermest trist og træls, snak* 
kede Lavs og Else om, hvor godt det skulde blive, 
naar det igen blev Sommer med Varme i Luften og 
lange, lyse Dage, med Kukkemænd og Humlebier, 
og Storke, der knebrede i Engene, og Hugorme, der 
vravlede i det varme Sand. — Ja, og med god Fortje* 
neste og Gaardmandskoner, der blev mere gavmilde 
med den gode Mælk! — Det gjorde godt blot at snak* 
ke om det.

Selvfølgeligt blev det Sommer, og det var en god 
Tid, mens den varede, og derfor fik den altfor hastig 
Ende.

Sidst paa Sommeren maatte Else igen i Barselseng.

23 



Det blev en Tøs denne Gang, men langtfra billigere 
end sidst. Og Else kunde ikke ret komme over det, 
Hun gik og skrantede og var ingen Ting til. Og nu 
var der to i Dragkisteskuffen at sørge forl

Det blev en træls Vinter at komme igennem.
Havde vi endda haft lidt Mælk i Huset klagede 

Else saa tit, at Lille Lavs blev led ved at høre det. 
Han syntes, han var uden Skyld i, at han ikke var 
født som Gaardmandsbarn med en Kostald fuld af 
Malkekøer.------

En Dag var Lavs blevet tidligt færdig med at tær* 
ske paa Storgaard, hvor han tarsk paa Akkord. Han 
kom hjem allerede i Mørkningen, og lige udenfor Hu* 
set rendte han paa Else, der ligesom gik og stak noget 
under Forklædet. Lavs syntes bestemt, han saa et 
Glimt af en Hankekrukke med Laag, saadan een, som 
Huskonerne brugte, naar de gik og bad om Mælk.

„Hvad har Du der?“
„Aa, det er ett noget,“ prøvede Else at gaa udenom.
Men nu var Lille Lavs blevet mistænksom og sae 

haardt: „A vil vide, hvad du har der under Forklæ* 
det! Det er vel ett en Mælkekrukke?“

„Jo“ — tilstod Else frygtsom. — „A fik en Smule 
Mælk af Trine Vestergaard. Lille Ras og Lene træn* 
ger saa haardt til lidt Mælk.“

„Har Du tigget Mælk!“ — Lavs gik hende truende 
nær, og hans Stemme var lav og hæs.

„Ja. — Nej.“ — Else veg ræd tilbage. — A havde 
jo ingen Ting at betale med. — Og Trine Vestergaard 
undte mig det godt. Hun sae, a maatte godt komme 
igen en anden Gang.“

Lavs rev Mælkekrukken fra hende og smed den 
hen ad Jorden, saa Mælken spildtes.
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„A vil ett ha tigget Mælk i mit Hus, at Du ved det! 
Vi er ett Tiggerpak 1“

Da græd Else: „Lavs, Lavs! Hvor kunde Du! Lille 
Lene er syg, fordi hun er sulten, og mit Bryst er tomt. 
Hvad skal a nu gørel“

Det blev en ond og træls Nat uden Søvn. Lille Lavs 
vilde sove, men kunde ikke. Han kunde mærke, hvor 
Graaden rykkede i Elses Krop. Og Barnet laa og 
klynkede og smaagræd ved hendes slatne Bryst. Og 
ikke et Ord blev der mælet. Det var en Nat med Mør* 
ke, Graad og bitter Tavshed i Stedet for Søvn og 
Hvile.

Ved Midnatstid stod Lavs op og gik ud. Else hørte 
ham rumstere lidt ude i Køkkenet, før han gik, men 
hun var for træt og udgrædt til at tænke stort derved.

Ud paa Natten kom Lavs igen. Han tændte Lys og 
satte den fyldte Mælkekrukke paa Bordet.

„Drik saa, begge to!“ sae han blot.
Else saa paa den fyldte Krukke og paa Lavs, saa 

sagde hun angst:
„Lavs, Lavs — Du er da vel kommen ærlig til al 

den Mælk — Du har da vel ett — ett —“
„Stjaalet den!“ sae Lavs haardt. „Nej, drik I kuns. 

A har faaet den Mælk paa samme Maade, som Du 
fik den, a spildte for Dig. Saa nu ka vi være lige gode 
i den Sag!“

Else tog den kostelige Mælk, drak selv og ga Bar* 
net. Hun saa, det var god Mælk, der svømmede Fla* 
ger af Fløde ovenpaa.

„Det er nok den rigtige, der her har malket“, sae 
hun og smilte til Lavs, saa han havde Møje med at 
holde sin sure Maske.

Nogle Aftener efter kom Lille Lavs trækkende

25 



hjem med en Ged og ga sig straks i Lav med at grave 
en Stald til Dyret ind i Bankesiden.

Var Geden end ikke som en rigtig Malkeko, saa 
ga den dog Mælk til Børnene, saa Else ikke igen blev 
fristet til at be om Mælk lisom en anden Tiggerkvind. 
Saa vilde Lille Lavs hellere hver Aften slæbe paa et 
Foderknippe fra Gaardene, hvor han tærskede.

Men baade Else og Børnene blev ved at skrante. 
Og Vinteren var lang og træls at naa igennem, Det 
syntes, som Foraaret helt glemte at komme i Aar.

Da det omsider blev Alvor med Foraaret, kom det 
brasende med en Storm, der tog det meste af Taget 
paa Lille Lavses Hus. — Halmsimeme var nok snoet 
lovlig tynde for at spare paa Halmen.

Han maatte igen til at plukke Lyng og Siv og i 
Gang med at lægge nyt Tag paa. Det var et koldt og 
drilsk Arbejde og gav endda ingen Dagløn.

Een af de Dage, Lille Lavs sled med Taget, mens 
Else sad inden for og stak ud og ikke paa nogen Maa* 
de kunde sætte ham Naalen tilpas, kom LammÆske 
stagende forbi. Han bandt Sivsko og Maatter og 
skulde ud i Kæret for at skære Siv.

Det tog Tid for Eske med saa lang en Vej, for han 
gik ved to Kæppe og var haardt trængende til et lille 
Hvil og en Holdsnak.

— Ingen kunde nu se paa LammÆske, at han en* 
gang havde været en rask Dragon, der kunde springe 
i Sadlen i eet Sæt uden at røre Stigbøjlen. — Der var 
nok ikke ret mange, der kunde hamle op med Eske 
i hans unge Dage, hverken med en Høle eller i en 
Dansestue. Han kunde kysse baade en Puns og en 
Pige, saa de daanede væk dervedl —

Tjul — Høj! — Midt i en Polsk kunde han løfte
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Pigen op i strakte Arme, saa hun hven som for Livet 
i en taaget Svimlen og faldt ham om Halsen, saa saa* 
re hun igen fik Fødderne mod Gulvet.

Og de, der ikke brød sig om at faa Klø, skulde ikke 
træde Eske for nær, for han slog baade haardt og bar* 
dus. —

Naar een nu til Dags saa Eske stavre af sted paa 
fire, skulde een næsten tro, det var pure Løgn og Op* 
digt alt det, der fortaltes fra Eskes Ungdom.

Skikkelige Folk havde den Gang rystet paa Hove* 
det og funderet over, om Eske nogensinde blev tæm* 
met? — Det blev han dog. Først af Maren. Siden af 
Gigten.

Maren dansede han sig til paa et Markedsbal. Hun 
saa om Søndagen og i en Dansestue ud som en lille 
Guds Engel paa en Altertavle, men var til daglig et 
galt Spektakkel og saa hvas i Kæften som et Rive* 
jern!

Det sled efterhaanden paa Eskes Kræfter og Hu* 
mør. Og det, Maren levnede, tog Jegten (Gigten). 
Den bukkede ham sammen paa Midten og vred hans 
Lemmer krogede som Trægrene, saa han næsten maat* 
te kravle paa fire med to Kæppe som ekstre Ben.

Det eneste fra Ungdomsdagenes Eske, som Maren 
og Jegten ikke helt kunde faa Bugt med, var hans for* 
some Humør, der endnu glimtede frem som Skæmt 
og Historier — især da, naar Maren ikke var i Nær* 
heden.----------

Eske gik i Staa ud for Lille Lavses Hus, fik Ben og 
Kæppe sat i Stilling, saa han kunde dumpe til Sæde 
paa et Lyngknippe.

„Naa I har nok Tækkemand i Dag, ka a se. Og han 
er osse Fagmand, ka a høre. Jo, for en Tækkemand,
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der ett ka bruge Kæve og skælde ud paa Udstikkeren, 
han dur ett som Tækkemand, det er da en viis Sagl“

Lille Lavs brummede lidt, det ku være baade det 
ene og det andet.

Eske trængte haardt til at hvile og snakke, saa han 
kørte bare løs :

„Jo, det er ett for ingen Ting, de Tækkemænd er 
højt paa Straa, dem springer de for allesammen for 
at gøre dem til Maade. En Tækkemand ka være en 
ragearm Stodder, som ingen gider se til, saa længe 
han gaar paa Jorden lisom vi andre. Men la ham bare 
komme op paa et Hustag, saa bliver der sku en anden 
Melodont paa den Vise, for saa er’et ham, der kom* 
manderer og herser og skælder ud. Og Udstikker og 
Haandlanger, ja, Gaardmanden selv, de springer og 
hopper for ham, saa saare han gir et Hvøvt..“

Lavs brummede igen. Og Eske tog det sagtens som 
Bifald, for han satte sig bedre tilrette i Lyngknippet 
og tog fat igen:

„Det er ogsaa mærkeligt med de Tækkemænd, men 
det er jo sagtens Højheden, der gaar dem til Hovedet 
— for de ka være de mest skikkelige og fredsomme* 
lige Mennesker sammen med os andre her nede paa 
Jorden, men saa saare de kommer til Vejrs, saa er’et 
lisom der farer en Døwl i dem — lisom i Kvindfolk, 
naar de bliver gift. Ja! — A siger: Vorherre bewaares 
for at være Udstikker for en Tækkemand en Sommer 
igennem, det er ett stort bedre end at være gift. — 
Nej huha!

— Ka Du huske ham, Pæ Strebøl?“
Jo, Lavs huskede fra sin Drengetid en lille vissen 

Mandsling, der listede sagtmodig omkring og kunde 
gaa Milsvej for Udsigten til en gratis Puns.
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„Se, Pæ Strebøl var jo Tækkemand og kendt over 
mange Sogne. Han ku lægge et Tag saa glat som et 
Stuegulv, og selv Herremanden paa Nørholm kunde 
bruge ham til at lappe Taget paa den store Herre* 
gaardslade.

Saa var det engang, Pæ Strebøl skulde lægge et 
Stykke Tag om paa Nørholm Lade. Og det gik ett 
stille af, for Pæjer, han skældte ud og hersede med 
Udstikker og Haandlanger, saa det knøg efter. Ikke 
Tale om, Udstikkeren ku sætte ham Naalen tilpas, 
ihvordan den saa kom!

Mens nu denne her Forestilling staar paa, saa kom* 
mer Herremanden selv ned i Avlsgaarden for at se 
paa Arbejdet. Og Pæ Strebøl havde jo Levemaade og 
vidste nok, hvordan han skulde opføre sig. Han vend* 
te sig om der oppe paa Taget med Front mod Herre* 
manden og tog sin Lue af.

Udstikkeren paa den indvendige Side af Taget saa 
jo ett Herremanden. Men han havde faaet sit Udstik 
kasseret nu fire Gange i Træk og skulde til at stikke 
ud den femte Gang, derfor kom Naalen lidt hvas ud 
gennem Taget:

„Ka Du saa ta den der da, Pæjerl“
Men se, det ku Pæjer jo ett saa godt, for han fik 

Tækkenaalen med et ordentligt Stød lige op i Røwen, 
som han stod der paa Ladet og gjorde Reverens for 
Herremanden.

Naada sikke et Hvæl og sikke et Spring Pæ Stre* 
bøl ga! Folk sae, Herremanden ligefrem holdt sig paa 
Maven, saadn grinte han.“

Lille Lavs maatte ogsaa grine lidt ved at tænke sig 
Pæ Strebøls Skadehop ned ad Ladetaget paa Nør* 
holm.
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Nu var Eske kommet i Skub og vilde godt ha mere 
sagt:

„Hør Du Lavs, Du sku gi Dig til at fuske som 
Tækkemand, Du har jo Haandelaget, ka a se. Dette 
her Daglejerslid er en sur og træls Tilværelse, og saa 
fører det endda ingen Ting til. Hva faar Du ud af at 
slide Dig krumpen i Folks Møddingsteder, ett en 
Døjt! — Men sidde oppe paa Huset og lægge et Tag, 
det er der ett det halve Slid ved, og saa faar Du endda 
det dobbelte i Dagløn. — Nede i Møddingstedet er’et 
Manden, der kommanderer med Dig. Men oppe paa 
Taget er’et Dig, der herser med Manden og faar ham 
til at skaffe frem det, Du skal bruge. — Det er ogsaa 
en Forskel —.“

Lille Lavs var helt gaaet i Staa med Arbejdet og 
sad paa sit Hustag og funderede.

„Jo“ — sluttede Eske af — „en Tækkemand har 
det lisaa rele som en Haandværker: Han er sin egen 
Mand og tjener endda en god Daglønl Du sku lægge 
Dig efter den Haandtering. Du ka godt komme højt 
paa Straa endnu, selv om Du bor i et Jordhus!“

„Hør“, sae Lille Lavs. „A ka gi en enlig Dram, 
hvis ett Du forsmaar.“

„Tak, som byder!“ sae Eske oplivet — „men saa 
maa Du ta et Tav og hive mig paa ret Køl igen. Det 
er ett saa lige en Sag at køre med fire, naar een mest 
har arbejdet med Tospænd!“------

Da Eske var stagret afsted igen, var det, lisom Tælo 
kemandssindet var gaaet lidt af Lille Lavs. Han tog 
mod Naalen næsten uden at murke, der hvor Else 
havde Vid til at stikke den ud. Og tit gik han helt i 
Staa med Arbejdet. Saa kunde det ske, at han nik* 
kede hen for sig, eller at han ga et Par Hik som af
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indvendig Latter — hvad enten det saa var Pæ Stre* 
bøls Skadehop eller noget andet, han tænkte paa?—

Da Foraaret var naaet saa langt frem det Aar, saa 
Lille Lavs var færdig med at læsse Møg for Gaard* 
mændene, rejste han hjemme fra tre, fire Uger. Det 
hed sig, han havde faaet saadant godt Arbejde Sønder 
ude, hvor han havde haft Tærskearbejde i sin Ung* 
dom.

Det passede nu ikke helt, for han var ikke længere 
væk end paa Elses Hjemegn. Else havde en Farbror, 
der var Tækkemand, og han havde lovet at ta Lille 
Lavs med som Haandlanger og Medhjælper en Maa* 
neds Tid, om han saa kunde lære lidt af Haandterin* 
gen.

Det var Lamm*Eskes Snak den Dag, der var faldet 
i Bund hos Lavs og havde givet ham noget at tænke 
paa, for som Daglejer var der ingen anden Fremtid 
end Slid og Armod, det forstod han.

— Nu var det jo saa, om han kunde lære Kunsten 
og faa Søgning som Tækkemand her i sit Hjemsogn?

I Førstningen tegnede det ikke altfor godt. Lille 
Lavs fik kun nogle Taghuller at lappe, og det var 
mest Lyng og Halm og Siv, han fik at arbejde med. 
Det gode Arbejde med Rugtag og Rør betroede 
Gaardmændene kun til Sognets gamle anerkendte 
Tækkemænd. De laa oftest i indbyrdes Krig og var 
uenige om alt, hvad tænkes kunde, kun naar det 
gjaldt om at laste Lille Lavses Arbejde, da var de 
svært enige

Havde det ikke været i den gode Sommertid med 
god Dagløn i Høslet og Høst, saa kunde det ligefrem 
ha knebet med Føden der ude i det lille Hjem i Ulf* 
kær. Og Else gik allerede og gruede for Vinteren,
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hvordan de skulde slippe igennem. — Sæt, hun nu 
var paa Vej igenl------

Det var den store Oktoberstorm, der hjalp Lille 
Lavs i Vej.

Først i Oktober det Aar satte det ind med en for* 
rygende Storm, saa gamle Folk maatte lede i deres 
Hukommelse helt tilbage til Barndomstiden for at 
huske Magen til.

Flager af gammelt, mørt Straatag flagrede hen over 
hele Egnen som store Krageflokke. Da Stormen om* 
sider stilnede, var der knapt nok en Gaard i Sognet, 
hvor ikke de nøgne Lægter og Spær grinede frem 
gennem store Taghuller.

Der blev et forskrækkeligt Jag for at faa fat paa 
Sognets Tækkemænd for at faa Tagene i Orden in* 
den Vinteren. Ogsaa Lille Lavs blev der Brug for nu. 
Søren Vestergaard var den første, der meldte sig. Næ* 
sten alt Taget paa hans Lade var rejst ad Hekken* 
feid til, og nu var han haardt i Betryk for at faa nyt 
Tag lagt op, inden Regn og Storm spolerede hans 
Foder.

Lille Lavs gik i Gang med Arbejdet, sindig og 
uden Jav, som hans Vane var, men ogsaa uden unø* 
dig Snak til at sinke. Det gik sindigt, men det gik 
hele Tiden.

Søren Vestergaard selv svedte som Haan dianger. 
Andenkarlen stak ud og maatte gøre om igen, som 
det hører sig til. Og Forkarlen tærskede og lavede 
Rugtag. Da han ikke kunde følge med, fik han An* 
denkarlen til Hjælp, og Pigen maatte op paa Hane* 
bjælken og passe Tækkenaalen.

Hele Gaarden kogte af Arbejde. Og det var Lille 
Lavs, der førte an og sae, hvordan det skulde være.
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Og Søren Vestergaard ga Dram og Puns til Mel* 
lemmaden. Han var svært i Humør over at £aa sit Tag 
først ordnet i hele Nabolaget. — „Du er Sild og Salte 
ligefrem født til Tækkemand! Sikke et Haandelav! 
Nu er Du skam ovenpaa, min Farsen!“

Og Lille Lavs sae til sig selv: Jo, det sæder godt 
nok for LammÆske : Der er Forskel paa et Tag og et 
Møddingsted!

Som Arbejdet skred frem, og Taget nyt og skin* 
nende hvidt lyste op over Laden, kom der mange et 
Vend hen for at se paa Arbejdet. Og baade den ene 
og den anden vilde ha Lille Lavs til at ordne deres 
Tag.

„Ja*men a tar lisaa meget i Dagløn som de andre 
Tækkemænd her i Sognet.“

De rev sig lidt paa Skindærmerne: „Naa, ja, ja da, 
kom Du kuns. Det ser jo næsten ud til, Du er ud* 
lært.“

Lille Lavs kunde ha faaet mere Tækkearbejde, end 
han kunde overkomme den Vinter. Og der var faa 
andre end de gamle Tækkemænd, der lastede hans 
Arbejde.------

„A tror, det sæder, hvad Kræn Murer siger“, sae 
Lille Lavs en Dag til Else. — „Jo, han siger, at Vor* 
herre er en god Mand, han vil hellere la sin Torden 
slaa ned og svide en Gaard af, end han vil la en garn* 
mel Murer gaa uden Arbejde!“

Jo, den Oktoberstorm blev Lille Lavses Lykke, for 
den blæste ham lige ind i den Anerkendelse som 
Tækkemand, som det ellers kunde ha taget ham Aar 
at lirke sig frem til.

Og hans Ry som dygtig og solid Tækkemand fæst* 
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nede sig snart ud over det gamle Sogn og langt ind 
i Nabosognene med.

Nu blev der Raad til at leje et Plovbed nu og da, 
ja, og faa Mergel kørt. Der blev Agre omkring Jord* 
huset ude i Ulfkær. Stalden ind i Bankesiden maatte 
graves større, saa der ogsaa blev Plads til en Ko inde 
ved Geden. Det ga Mælk i Huset. Men der blev og* 
saa stadig flere til at tære den. Og den gamle Drag* 
kisteskuffe over Sengens Fodende gjorde god Fyldest 
som Vugge — tog imod de smaa og ga igen fra sig til 
Slagbænken.

Den smalle Fodsti i Lyngen ud til Ulfkær blev ef* 
terhaanden til banede Hjulspor, for der kom tit en 
Vogn kørende ud efter Tækkemanden og hans Re* 
medier. — Det var ikke som Daglejeren, der selv 
maatte tradske Vejen hen og hjem.

Et Aar tog Lille Lavs sig for at bygge nyt Hus. 
Ikke for det: Jordhuset var saamænd saa lunt og godt, 
som een kunde ønske det, men Pladsen der inde blev 
jo efterhaanden, som Familien formeredes, lidt kne* 
ben. Og Else og Børnene vilde jo helst ha et rigtigt 
Hus.

Else gjorde altid saa meget ud af det, der var pænt, 
derfor plantede hun ogsaa Kaalgaard med baade Stik* 
kelsbærbuske og Urtebede, ja saagalt med Træerl Og 
det kunstige var, at det groede virkeligt, baade Abild* 
træer og Birke, Purløg og Ambra. — Jo, Else var en 
Knopi Hun skulde ogsaa ha sig et nyt Hus at pynte 
op il

Det nye Hus havde ogsaa den Fordel, at nu kunde 
Lille Lavs sidde oppe paa Taget af de fleste Gaarde 
i Sognet og se hjem, for det nye Hus med Plantning 
ved synede godt der ude paa den flade Hede. Det

34 



gamle Jordhus derimod var knapt til at faa Øje paa, 
men det gjorde stadigvæk god Fyldest som Stald og 
Lo.

Og Lille Lavs lagde sit Tag sindigt og omtænke* 
ligt, saa det blev glat som et Dansegulv. Han forsnak* 
kede sig ikke, men ga kort Besked til Haandlangeren 
og til Manden selv nede paa Jorden. Og kunde Ud* 
stikkeren ikke hitte det rigtige Sted at stikke Naalen 
ud, saa var det sjældent, Lille Lavs brugte Mund og 
skældte ud.

Han sae blot helt fredsommeligt:
„Saa, saa. Nok en Gang. Prøv igen!“
Nede i Møddingstedet stod Daglejeren og sled 

med at læsse Møg. Han keg op til Lille Lavs oppe 
paa Taget og sukkede:

„Ja, Du ka sagtens, ka Du! Du er kommen højt 
paa Straa og har Dit paa det tørre nu!“----------
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I gamle Dage var de forskellige Arbejder paa Lan* 
det ligesaa fastknyttede til bestemte Uger i Aaret som 
Jul, Paaske og Pinse.

En bestemt Dag om Efteraaret begyndte Tærsknin* 
gen, og tidlig paa Foraaret en bestemt Dag skulde 
Arbejdet være færdigt, af Rugstraaet var der i Vinte* 
rens Løb lavet Tag, der laa i fine Kærve, parat til den 
Dag da Tækkemanden kunde komme. — Hvert Aar 
var der Brug for Tækkemanden enten til at lægge et 
nyt Stykke Tag paa Huset eller for at tække Huller 
i Taget, som var fremkommen i Vinterens Løb af 
Stormen (Den flyvende Tækkemand).

Skorstensfejning hørte ogsaa til Aarets bestemte 
Arbejder og udførtes længe af Gaardens egne Folk.

Arbejdet paa Landet er stadig afhængigt af Aars* 
tidernes Skiften, men der er alligevel sket saa store 
Revolutioner, at det kan anses for rimeligt at skildre 
den gammeldags Tækkemand og Skorstensfejer. Ef* 
terfølgende Blade er et Bidrag hertil.

36



TÆKNING
AF T. KRAGELUND

Følgende Optegnelser er fra Hunderup Sogn, Ribe 
Amt. En Del er fortalt af min Far, der blev født i 
1844, og i samme Gaard var ogsaa hans Far blevet 
født 1807. Jeg selv er født 1879. — Det følgende er 
altsaa Slægtens Fortællen, og hvad jeg selv har op* 
levet.

Min Fars Hjem blev bygget i Tiden 1780—90. Byg* 
ningerne var snævre og lave, men Murene var dog af 
helbrændte Sten; altsaa hverken Bindingsværk eller 
raa Lersten, kun i Skillevæggene var der raa Lersten. 
Taget var mest af Rugstraa og ellers hveranden Lag 
Lyng.

Tagreparationer og Tag „problemer“.

Tag til Bygningerne var et stort og vigtigt Spørgs* 
maal. Et godt og tæt Tag paa Huset var nødvendigt 
for at opbevare den indbjergede Kornhøst til Føde 
for baade Mennesker og Dyr. — Men det var smaat 
med Avlingen, saa det kneb med at faa Straa tilovers 
til Tag.

Taget paa en Bygning blev fornyet eller tækket 
stykkevis, eftersom der var Tag til Raadighed, og der 
taltes altid om Tag til to, tre eller fire Fag. Taget paa
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Nordsiden af Huset kunde ligge 10—15 Aar længere 
end Taget paa Sydsiden.

Kom der tørre Somre, og Avlingen var saa lille, at 
der intet kunde blive tilovers til Tag, gik det galt. 
De Tagstykker, der var tjenlige til Fornyelse, blev nu 
saa tynde og simple, at det regnede igennem, og Av* 
lingen blev ødelagt.

Havde der været Tørke og Misvækst i flere Somre, 
og store Tagstykker var saa daarlige, at det regnede 
igennem, kunde man høre Mand og Kone med et 
Hjertesuk sige: „Wo Awl æ sølle, o sku vi fo’et godt 
i Hus, ska et nok blyw øj, for æ Tag o wo Hus æ ow 
sølle.“

I saadanne fattige Tider var ingen Idé for ringe til 
at prøves af. —

Mange Steder laa der Tørv i store Pletter ned paa 
Tagsiderne. Det var store Tørv skaaret paa gammel 
Moreng. Tørvene blev lagt op paa Huset med Græs* 
set ind mod Taget, og for at Tørvene ikke skulde 
glide, blev der sat Pinde gennem Tørvene og ind i 
det lidet Tag, der var tilbage; naar Pinden saa tillige 
ramte ind lige over en Lægte, var der ingen Fare for, 
at Tørvene skulde glide ned af Taget.

Nogle Steder blev Tørvene syet til Lægterne med 
„Siem“ (Halmreb). Arbejdet begyndte nedefra, og 
Siemen blev syet i øverste Ende eller Side af Tørven, 
og næste Tørv blev lagt over, saaledes at den dækkede 
Syningen. — Saaledes fortsattes opefter med een eller 
flere Rækker Tørv, stadigvæk saadan at Tørvene laa 
et Stykke ned over de foregaaende Tørv, og ligesaa 
til Siden, baade for at dække Syningen, og for at 
Regnvandet kunde løbe fra den ene og fortsætte ned 
over de andre.
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Et Tagstykke, der var repareret med Tørv, var fuld* 
stændig tæt; men naar Foraaret kom, og Tørvene blev 
gennemtørre, laa de alle paa Jorden ved den mindste 
Blæst. — Det var derfor kun i Nødsfald, at man be* 
nyttede Tørv, og altid kun til mindre Stykker af Tag* 
fladen; desuden var det ogsaa først sent paa Efter* 
aaret, at Tørvene var gode at benytte, da de paa den 
Tid er baade vaade og tunge.

Var en større Flade (flere Fag) af Taget for tyndt, 
skete det ofte, at Stormen ødelagde et stort Stykke af 
Taget paa en Huslænge. Gammelt og raaddent Tag 
havde ingen Modstand overfor Stormen. — Saa maat* 
te Tækkemanden hentes, og saa maatte der plukkes 
Lyng paa Heden. Lyng var udmærket til Tag, naar 
hverandet Lag kunde lægges med Straa, men i Nø* 
den maatte man nøjes med Lyng alene.

Der blev altid benyttet meget lang Lyng til Tag* 
brug, og den skulde være friskplukket. Halvtør og 
langt mindre helt tør Lyng kunde Tækkemanden ikke 
faa til at ligge pænt og falde jævnt til paa Huset. Lyn* 
gen blev syet til Lægterne med Rodenden nedefter, 
saaledes at Lyngtoppen dannede Tagfladen, og den 
var meget pæn at se paa, naar Tækkemanden ellers 
var dygtig.

Ren Lyngtag havde en meget stor Fejl: det var ikke 
tæt, hverken for Storm eller Regnvejr, og det sidste 
var det værste.

For at faa Lyngtag tæt, maatte det tilsandes, og 
dertil var graa Lyngsand bedst. — En Stige blev lagt 
op paa Taget, og Manden kravlede saa helt op til 
Husmønningen med en Pose Sand. Han hældte saa 
Sandet ned over Lyngtaget, og blev ved til hele Tag*
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fladen var fuldstændig fyldt med Sand, saaledes at 
det løb ned ad Taget og ned paa Jorden.

Dette Arbejde blev ofte udført af Konen, men saa 
foregik det paa den Maade, at hun smed Sandet op 
paa Taget med en lille Skovl. — Husene var ikke høj* 
ere, end at det kunde lade sig gøre at smide Sandet 
helt op til Husmønningen. Det tog meget lang Tid at 
faa Tagfladen fyldt med Sand paa denne Maade, da 
det var vanskeligt at faa det jævnt smidt op, og der 
gled meget Sand ned paa Jorden før hele Tagfladen 
var fuldstændig fyldt.

Det var kun nogle faa Dage, Sandet kunde ses paa 
Taget. Blæsten tog noget, men det meste regnede ind 
i Lynglaget, hvad det ogsaa skulde. Lyngen og San* 
det faldt paa denne Maade sammen i et tæt, næsten 
kompakt Lag, og Regnvandet løb ikke gennem Taget 
længere.

Blandet Tag, hverandet Lag Lyng, hverandet Lag 
Straa, behøvede ikke at fyldes med Sand for at holde 
Regnvandet ude.

Lyngtaget havde een meget stor Fordel: Det var 
holdbart, Straaet raadnede førend Lyngen.

Alligevel stod Lyngtaget ikke i saa høj Kurs. Lyn* 
gen blev aldrig saa tæt en Masse som Straatag, og 
derfor var der koldt under Lyngtaget om Vinteren, 
og om Sommeren var der meget varmt under det sor* 
te Tag.

Følgende kan ogsaa have Interesse i denne Forbin* 
delse, som en Illustration til Tidens Vanskeligheder:

Mod Vest og Nord i Hunderup Sogn ligger Mul* 
vadgaarden. I Aaret 1803 blev Gaarden købt af Søren
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Ibsen (min Mors Bedstefader). Det var en meget for* 
falden Gaard, Tiderne var sløje, og faa Aar efter kom 
jo Statsbankerotten.

De fleste af Bygningerne var faldefærdige, og 1816 
begyndte Søren Ibsen at brænde Sten og fortsatte 
med det de følgende Somre. Hen i 1820*erne var Sø* 
ren Ibsen klar over, at nu skulde der bygges. Mur* 
værket kunde ikke staa længere, og desuden var Stal* 
den for lille og for kort. Laden skulde flyttes et Styk* 
ke længere mod Nord, saaledes at Stalden (den øst* 
lige Længe) kunde faa en passende Størrelse.

Nu maa følgende fortælles om Laden, der ligger 
mod Nord i Gaarden: Da Laden (Søren Ibsens før* 
ste) blev bygget, hvornaar vides ikke, havde den ef* 
ter den Tids Forhold været en meget stor og svær 
Lade med ualmindeligt godt Tømmerværk (Bjælker 
og Spær). Murværket var ikke solidt, kun Bindings* 
værk og halvbrændte Sten.

Søren Ibsen vilde naturligvis bruge det gode Tøm* 
mer paa den nye Lade; men han vilde nødig, at Tøm* 
mer og Tagværk paa Laden skulde skilles ad og tages 
ned, thi saa blev det meste af Taget ødelagt! Han 
vilde helst bygge Murværk et Stykke Nord for den 
gamle Lade og saa flytte Tømmer og Tagværk, som 
det stod paa det gamle faldefærdige Bindingsværk, 
over paa den nye Mur.

I Nabobyen Kragelund boede Bygmester Niels 
Hansen, kaldet Niels Snedker. Han havde en ung og 
dygtig Søn, Hans Nielsen, der ogsaa var Bygmester 
og tillige Møllebygger. Han havde saadan lært lidt 
mere end de fleste og var ikke bange for at gaa'i 
Gang med et større Stykke Arbejde.

Søren Ibsen forelagde ham Planen om at flytte La*
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dens Tømmer og Tagværk paa denne Maade, og ef* 
ter at Hans Nielsen havde lavet en Del Beregninger, 
sagde han Ja.

Murværket til den ny Lade blev opført, og saa 
skulde der flyttesi

En Mængde Bjælker blev lagt under den gamle La* 
des Bjælkelag og over paa det nye Murværk, og en 
Dag blev alle Gaardmænd og Husmænd fra Krage* 
lund og en Del af Hunderup bedt om at hjælpe. — 
De kom en tidlig Sommermorgen, før Sol stod op, og 
nu var det jo spændende, om det vilde lykkes.

Tømmerværket med Tag blev jævnt og sindigt 
skubbet over, og inden Solen var gaaet ned, var det 
gledet paa Plads. Tømmer og Tagværk passede, og 
Gaarden havde nu en ny og større Lade, for Murene 
var nemlig en Del højere end Bindingsværket.

Søren Ibsen var glad. Straataget havde ikke taget 
Skade, og han kunde selv skaffe nyt Tag til Stald* 
bygningen, der nu skulde opføres.

Man ser, at Taget afgjorde, om Søren Ibsen kunde 
faa bygget, eller om han maatte udsætte det endnu 
nogle Aar, for at faa Tag samlet sammen.

Efter Treaarskrigen 1848—50 begyndte Merglingen 
at tage Fart, og i de efterfølgende Aartier steg Kom* 
avlen meget betydeligt; derfor var det ikke mere saa 
knebent med Tag til Husene.

Det var en stor og smuk Forandring i Landsbyen 
at se de kønne, ensfarvede Straatage i Stedet for de 
mange tørvelappede og blandede Lyngtage.
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Alligevel vedblev Tag til Huset at være et Spørgs* 
maal, der regnedes med, baade hvorledes det Aar ef* 
ter Aar skulde holdes vedlige, og i meget høj Grad 
naar der skulde bygges ny Ejendom. — Værst af alt 
var det, naar det Uheld skete, at Hjemmet brændte. 
Hvorledes skulde man skaffe Tag til Bygninger?

Et smukt Vidnesbyrd om Hjælpsomhed og Sam* 
menhold i den Tid er „Tagforeningen for Hunderup 
Sogn og Landsbyen Terpager i Sneum Sogn“.

Foreningen lededes af en Bestyrelse, der talte een 
for hver Landsby, og det var Sejstrup, Hunderup, 
Kragelund, Kjærgaard, Mulvad og Terpager. I Med* 
lemslisten stod Ejendommenes Brandforsikringssum 
opført.

Havde der været Brand, og der skulde bygges en 
ny Ejendom, blev det meddelt Bestyrelsen, hvorman* 
ge Skippund Tag der skulde bruges. Bestyrelsen gik 
saa sammen og regnede ud, hvor mange Lispund Tag 
der skulde leveres for hver 1000 Kr. i Brandforsik* 
ring. — Dette blev meddetl hver Ejendomsbesidder, 
sammen med Besked om, at fjorten Dage efter kom 
en Mand kørende efter Taget.

Der var altid en Del, der ingen Tag havde; men 
der skulde ikke leveres store Mængder, saa det blev 
enten købt eller laant. Den Dag, Taget skulde leveres, 
var det altid til Stede.

Hvornaar denne Tagforening blev stiftet, kan jeg 
ikke faa oplyst.

En af de sidste Gange, Foreningen virkede, var i 
Aaret 1899, da Niels Haahrs Ejendom i Kragelund 
brændte.

I mit Barndomshjem skulde vi denne Sommer have 
Tækkemanden; men det blev udsat, da adskillige af

43 



vore Naboer enten købte eller laante Tag hos min 
Far.

Alle havde Taget, den Dag Vognen kom fra Niels 
Haahr for at hente det.

Hustømmeret.

I det Tidsrum, der her omtales, fra ca. 1800, var en 
Bygnings Tømmerværk meget, meget forskelligt.

Tømmeret blev samlet sammen paa mange forskel* 
lige Maader. For Hunderup Sogns Vedkommende 
var Afstanden til Skovene mod Øst og Sydøst, Gram 
og Skodborg omtrent den samme som til Ho og Oxby 
mod Nordvest. — Derfor var der i Husene og Gaar* 
dene lige saa meget Strandingstræ som Skovtræ. Saa 
man Tømmeret efter, opdagede man, at Spærene var 
af meget forskelligt Træ. Nogle var tynde Skibsma* 
ster, andre kunde nærmest kaldes Planker, og atter 
andre var Tømmer af et Skib, der var forlist; man 
kunde tydeligt se, hvor Boltene havde siddet.

I mit Barndomshjem var Pælene, der stod under 
Bjælkerne til Adskillelse mellem Kobaasene („æ Bæs* 
lingpæel“), af gamle Spær fra en tidligere Gaard. Alle 
Pælene var gennemboret med Huller i en Afstand af 
ca. 10 Tommer. Grunden til, at disse Spær var hav* 
net i Stalden til Støtte under Bjælkerne, var — at de 
var af Egetræ. De stod som Pæle i Stalden i 50 Aar, 
men hvor mange Aar de før den Tid havde staaet som 
Spær, ved jeg ikke.

Borehullerne gennem Spærene var til Lægterne, da 
det var meget vigtigt, at Lægterne var urokkeligt fast* 
gjort til Spærene.
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Huse og Gaarde laa alle frit uden Læ af Træer eb 
1er Bakker. — Naar Vestenvinden bruste op, blev de 
fattige Agre og Lyngheden gennempisket, og alt, 
hvad der gjorde Modstand, blev gennemrystet. Huse 
og Gaarde maatte prøve Kræfter med Stormen, og 
det mest udsatte var Hustagene. Det var derfor af 
største Vigtighed, at Lægterne sad godt fast, og de 
gamle Snedkere har sikkert tidligt fundet paa at bore 
Huller i Spærene til Lægterne. — Det er ogsaa ganske 
naturligt, at Spærene helst skulde være af Egetræ, thi 
hvis Taget fløj af eller blot raadnede bort af Ælde, 
stod Egespærene uantastede og var parat til en Dyst 
igen, naar nyt Tag blev lagt paa Huset.

Hustømmeret til Taget samles i tre Benævnelser: 
Spærene (et Kobbel Spær), Lægterne, der gaar eller 
ligger fra Spær til Spær, og endelig Tværbjælken 
mellem Spærene, „æ Haaenboend“ eller „æ Haaen* 
bjelk“ (Navnet stammer sikkert fra gammel Tid, da 
Taget var eneste Loft over det hele, og Hønsene fløj 
op og satte sig paa Tværbjælken mellem Spærene).

Tag.

Inden Høsten var i Hus, havde Manden allerede 
begyndt at spekulere over, hvor meget af Rugen der 
kunde undværes til Tag, og derefter gjorde han Over* 
slag over, hvor meget Tag og hvor mange Fag det
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mon kunde give. Det var nemlig meget forskelligt, 
ikke alene om Avlen var stor eller lille, men lige saa 
meget om Stormen havde været slem og knækket 
mange Straa. Kun de stive Straa blev benyttet, de 
mange knækkede Straa egnede sig ikke til Tag.

Hen paa Vinteren, naar Tærsketiden begyndte, tab 
tes der blandt andet ogsaa om den Tid, der skulde 
tærskes Rug og laves Tag.

Rugnegene blev lagt i Loen til Tærskning, det ene 
Neg ved Siden af det andet med et lille Mellemrum, 
og naar Loen paa denne Maade blev lagt fuld, kaldtes 
det „et Læg“. Naar saa dette Læg var tærsket først 
paa den ene Side og saa paa den anden Side, begynd* 
te Arbejdet med Taget.

Karlen, der tærskede, tog med begge Hænder fat 
om det Straa, der havde været i et Neg; han holdt 
Straaet i Armene, og ved at løfte Straabundtet og 
støde det med Rodenden nogle Gange ned paa Lo* 
gulvet faldt de stive Straa jævnt til Gulvet. Karlen tog 
derefter med begge Hænder om Halmbundtet en lille 
halv Alen fra Toppen, og saa svingede han op og ned 
med Rodenden en halv Snes Gange; ved dette fløj 
alle de knækkede og krøllede Straa fra, og kun de 
stive blev i Hænderne. — Karlen stødte saa igen 
Straaene ned mod Logulvet eller ind mod Væggen i 
Loen, saadan at alle Straaene sad i samme Længde, 
og de faa Straa, der endnu tittede frem, blev plukket 
bort med Hænderne, saaledes at der kun var jævne 
og stive Straa. — Efter dette Arbejde blev nogle 
Straa bundet omkring og „æ Haldok“ (Halvduk* 
ken) lagt hen i Enden af Loen. Saaledes fortsatte han, 
til alt, hvad der laa i Loen, var behandlet paa denne 
Maade.
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Nu blev det krøllede Halm skubbet til Side, og 
Halvdukkerne lagt i en Række for at blive tærsket 
igen.

Halvdukkerne var ikke større, end at de let kunde 
gennemslaas med Plejlen, og det var vigtigt, at Taget 
blev fuldstændig rentærsket, for ellers kunde det ske, 
at Taget, naar det var blevet lagt paa Huset, blev gen* 
nemløbet af Mus. Ikke alene blev jo Taget skaaret 
over af Musene, men Halmrebet (æ Siem) kunde og* 
saa blive overgnavet, og saa gik det galt med Taget, 
naar Blæsten tog fat.

Efter Tærskningen blev Baandet om Halvdukkeme 
løst igen, og de blev igen stødt jævne i Rodenden; 
samtidig blev to Halvdukker bundet sammen til en 
hel Dukke.

Beregningen af Tagmængden foregik paa følgende 
Maade: — Efter Høstningen blev Negene sat i Skok 
paa Marken med 12 Neg i hver. Fem saadanne Skok 
kaldtes en Trave (60 Neg). I Tærskeloen gav en 
Trave altsaa 60 Halvdukker, og efter Tærskning og 
Sammenbinding blev det til 30 Heldukker. Disse blev 
igen bundet i „Kjærve“ med tre „Heldukker“ i hver 
og med to stærke Halmbaand omkring, det ene Baand 
helt nede ved Rodenden og det andet omtrent paa 
Midten. Der blev paa den Maade 10 Kjærve Tag af 
en Trave Rug.

Tagkjærve eller Tagknipper var meget forskellige 
fra Gaard til Gaard, alt eftersom der ved Høstningen 
var bundet store eller smaa Neg.

Smaa Neg gav mange Traver, og en Mand, der 
gerne vilde prale, forlangte derfor smaa Neg; men han 
fik ofte paa en lun Maade at vide, hvor dyrt det er 
at prale. — „Di Tæsken bly wer dyer te Vinter, en
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stuer Traew kaaster et mier end en lille, o saa blywer 
di Taaegkjerrer snaaer et støer end en stuer Daak.“

Naar Folk fra andre Egne kom til Vestjylland, kun* 
de det forekomme dem baade pjattet og meningsløst 
at ofre saa meget Arbejde paa at lave Tag. — Men 
det var hverken en vestjysk fiks Idé eller noget, en 
Pernittentærsker engang i Tiden havde staaet og lavet, 
og saa andre har syntes godt om Taget, naar det var 
pænt behandlet. — Nej, det var noget helt andet! 
Stormen og Vestenvinden havde lært, hvad der skete 
Manden, der var sløset og ligeglad i Loen. Naar han 
lavede Tag og fik det lagt paa Huset, havde det efter 
en Storm ikke meget Lighed med, hvad det skulde 
og burde. Hele Tagfladen var forrevet og forvildet. 
Selv om ikke Taget ligefrem fløj af Huset, saa vendte 
de fleste af Straaene opefter, og et saadant Tag var 
ikke mere tæt i Regnvejr.

Det var noget helt andet med Manden, der gjorde 
det store Arbejde i Loen og fik de mange knækkede 
og krøllede Straa rystet af og pillet bort. Han havde 
Kjærver af stive og rene Straa, der kunde presses og 
bankes jævnt og gav en fast og glat Tagflade, som 
Stormen ikke kunde rive i Pjalter eller vende op og 
ned paa.

Mindre Uheld.

Stormen kunde godt foraarsage mindre Uheld paa 
forholdsvis godt Tag, og Ilderen eller Maaren kunde 
riv.e Huller i Tagfladen. Saadanne mindre Skader blev
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1. Tag repareret med Bøjler.
2. En Pilebøjle 1,5 Alen lang, 0,5 Tm. tyk
3. Tagspade 1,5 — — 4 — bred

gerne repareret med Bøjler.
Først blev Hullet i Taget fyldt med nyt Tag. Her* 

til benyttedes en Tagspade, et tyndt Bræt IV2 Alen 
langt og 4 Tommer bredt, skarpt i den ene Ende og 
tilskaaret i den anden, saa man kunde have den i 
Haanden. Denne Spade blev stukket op i Taget og 
løftet lidt opefter; der blev saa stukket en Haandfuld 
Tag op under denne Spade, og det skulde saa langt 
op, at Enderne passede med Tagfladen. Der blev fort* 
sat paa denne Maade med Tagspaden og en Haand* 
fuld Tag, til Hullet i Taget var fyldt. — Dette Tag, 
der ikke var syet fast, maatte sikres paa anden Maa* 
de, og dertil brugtes Pilebøjler af Pileskud, % Tomme 
tykke og halvanden Alen lange og skaaret spidse i 
begge Ender. Saadan en Stok blev bøjet i en Bue 
i Hænderne, og de spidse Ender stukket ned i Taget. 
Naar man slap ved Stokken, pressede den sig selv 
ned i Taget og sad temmelig godt fast, og det Tag, 
som Bøjlen skulde holde fast om, sad ogsaa temmelig 
godt fast.
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Ved mindre Stormskader paa delvis nyt Tag, hvor 
Tagenderne var vendt opefter, blev Taget bøjet paa 
Plads og fæstnet med Bøjler. Det kunde paa den 
Maade sidde i mange Aar.

Hvor meget Tag?

Saa snart Rugen var tærsket, vidste Manden, hvor 
mange Kjærve Tag der var til Raadighed, og samtidig 
bestemte han, hvor mange Fag af det gamle Tag, der 
skulde fornyes, naar Foraaret eller Sommeren kom.

Man regnede med ca. 25 Tagkjærver til et Fag. 25 
Kjærve Tag kaldtes 2^ Trave Tag, og det var af 
2% Trave Rug sat i Skok paa Marken, da det blev 
høstet.

Taghøjden (Spærene) var omtrent ens paa alle 
Huse. — Blev der spurgt om, hvor mange Lægter der 
skulde syes omkring, det vil sige hvor mange Lag 
Tag, der skulde lægges op, saa blev der næsten altid 
svaret — atten. Enkelte Steder kunde der være en 
Lægte mere eller mindre, men 18 Lægter var mest ah 
mindeligt.

Underste Lægte ved Murværket kaldtes „æ Bro* 
lat“ eller Brolægten, og den øverste kaldtes „æ Top* 
lat“ eller „æ Manninglat“.

Tækkemanden.

Saa snart det var bestemt, hvor mange Fag der skul* 
de tækkes, blev der forhørt hos Tækkemanden, om 
han havde Tid til at tække, og hvornaar?
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Det skete flere Gange, naar Avlen var god, at det 
var umuligt at faa en Tækkemand. — Taget maatte 
da gemmes til næste Aar, eller ogsaa laante man det 
til en Nabo, der havde været saa heldig at £aa Lov* 
ning paa Tækkemanden. Saa blev Tækkemanden 
snydt, for det tog ham flere Dage end beregnet, eller 
rettere de, der havde ventet Tækkemanden til den be* 
stemte Tid, blev snydt, for de kom til at vente.

Naar den ene Nabo laante Tag af den anden, blev 
der ikke talt om saa og saa mange Kjærve eller Tra* 
ver. Taget blev altid vejet, og det var en gammel Re* 
gel, at en ordentlig Tagkjærve skulde veje en Lispund 
(8 kg), og 20 Lispund kaldtes en Skippund (160 kg). 
— Manden med de smaa Neg og de mange Traver 
havde smaa Tagkjærve, der kun vejede 11 til 12 
Pund, og Manden med de ret store Rugneg og de faa 
Traver havde Tagkjærve, der ofte vejede 20 til 24 
Pund. — Derfor var Taglaan og Tagsalg altid i Skip* 
pund.

Tækkemanden sendte altid Bud, nogle Dage før 
han kom, for at alt kunde være i Orden til den be* 
stemte Dag, og det meget tidligt, før Solen stod op.

Der blev travlt ved Gaarden eller Huset, hvor der 
skulde tækkes, for der var næsten ingen, der havde 
Stænger, Stiger eller Reb nok, og der maatte laanes 
hos Naboerne. Der blev bedt om at laane det ene el* 
1er det andet „te Laj te æ Tækkemand“.

Foran det Stykke, der skulde tækkes, blev der rejst 
et Stillads, kaldet „Laj“. — Der blev først gravet nog* 
le Huller ca. 1% Alen fra Muren, og disse Huller 
skulde ogsaa være udfor Spærene for at faa Indstiks* 
rebene gjort fast; desuden skulde Hullerne passe til 
Længden af de Planker og Stiger, der skulde bruges
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til at gaa paa, naar Tækkemanden begyndte at tække. 
I Hullerne blev der rejst Pæle, kaldet Opstandere, og 
de skulde være saa høje, at de naaede et Par Alen 
ovenfor Muren, og Jorden blev stoppet godt fast om 
Pælene, for at de ikke skulde svinge.

Skulde der tækkes inde i Gaarden, brød man sig 
ikke om at bryde Hul i Stenbroen, og derfor benyt* 
tede man Vognhjul, der ganske roligt blev taget af 
Vognene og lagt paa Jorden med Bagsiden opefter; 
det var dengang træakslede Vogne med det store Hul 
i Hjulnavet, og heri blev der sat enten en Vognstjært 
eller en anden Stang.

Naar Opstanderne var sat fast, blev Indstikrebene 
lagt omkring Spæret lige for Opstanderen. Indstikke* 
ren, en kort Stang, blev med Indstikrebet bundet godt 
fast baade ved Muren og til Opstanderne. Disse Ind* 
stikkerstænger skulde bære de Stiger og Planker, som 
Tækkemanden og hans Hjælpere skulde gaa paa.

Naar Tækkemanden kom om Morgenen, gik han 
straks hen for at se, om Opstanderne stod godt fast i 
Jorden eller i Vognhjulene, og om Indstikkere, Stige 
og Planker var forsvarligt bundne og stærke nok til 
at gaa paa.

Saa snart dette var undersøgt, begyndte Tække* 
manden at løsne det gamle Tag oppe fra Husmønnin* 
gen og lade det glide ned paa Jorden. — Naar alt Ta* 
get var nede, saa han efter, om enkelte Lægter var itu, 
og der altsaa skulde sættes nye i.

Saa begyndte Tækkemandens egentlige Arbejde, og 
hertil skulde han have en Oppasser, som skulde brin*
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ge, hvad Tækkemanden skulde bruge af Tag, hjælpe 
at binde Ladet op, naar det skulde løftes, og ellers 
være til Stede ved Arbejdet. Tillige skulde der være

Tækkemanden og hans Hjælpere er ved at Iggge nyt Tag paa 
Huset. Stolper gravet ned i Jorden, med Indstik til underste Lad 
er her sparet, — i Stedet er to Vogne kørt hen til Hussiden, og 
paa Vognene er det gamle Tag gledet ned, og benyttet som un
derste Lad.

Oppe paa Taget, fastbundet til Spærene, ligger lange Stænger 
som Lad, til at gaa paa.

en Mand inde i Huset, som skulde tage mod Tække* 
mandens Naal med Syrebet og stikke den ud til ham 
igen. — Dette Arbejde kaldtes: at sy ud. At være 
Udsyer for Tækkemanden var ikke altid behageligt 
Arbejde. Først maatte Udsyeren „strø under Taget“, 
det vil sige lægge et tyndt Lag Tag paa Lægterne, 
idet han nemlig stadig skulde stikke en Haandfuld 
Tag ud mellem Lægterne og brede det i et ganske 
tyndt Lag, og paa den Maade skulde han fortsætte
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opefter følgende Tækkemanden, eftersom han skred 
opad med Taget.

(Der blev strøet paa Lægterne, for at Toppen ikke 
skulde hænge som et Vildnis ind mellem Lægterne 
og være et frygteligt Samlingssted for Spindelvæv, 
Støv og Mus).

Først og fremmest skulde dog Udsyeren være til 
Stede, naar Tækkemanden raabte: „Saa fat i æ Noel 
igjen 1“

Det var en hel Fornøjelse at være Udsyer inde paa 
’ Stuehusets Loft, saa længe Syningen ikke foregik 
højere oppe, end Udsyeren kunde staa paa Loftet og 
naa; men det blev straks noget værre, naar der skulde 
balanceres paa nogle Brædder lagt fra den ene Hane* 
bjælke til den anden, og til allersidst naar der arbej* 
dedes oppe i Toppen, og Taget allerede dækkede det 
hele, kunde det være vanskeligt at se Naalen i Mør* 
ket.

Langt værre var det dog, naar der skulde tækkes 
paa Laden. Saa var der jo langt til Gulvet, og med 
de Svimmelhedsfornemmelser, det gav, kunde det ofte 
knibe for Udsyeren at følge med, naar Tækkemanden 
raabte: „Læ wos no fo Faart o, læ wos no fo Swing i 
æ Noel. Tej æ Reef! Tej æ Reef, og de skal væ rask!“ 
— og desuden en hel Mængde Skældsord.

Det var gerne een, der kunde klatre, der var Ud* 
syer, altsaa i Almindelighed en ung Mand. Men al* 
ligevel var han sjældent vant til at hænge svævende 
mellem Himmel og Jord paa nogle Brædder, og han 
var gerne meget bange for at falde ned. — Derfor gik 
det ofte daarligere og daarligere med Arbejdet, jo 
mere Tækkemanden skældte ud, for det gjorde Ud* 
syeren ekstra nervøs.
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Det skete ogsaa, at den unge Karl blev gal i Hove* 
det, tog Lommekniven af Lommen og raabte til Tæk* 
kemanden, at nu skar han Ladrebene. — Tækkeman* 
den maatte bede om godt Vejr igen og love at være 
flink. — Hvis Ladrebene blev skaaret over, faldt Tæk* 
kemanden jo ned.

En ung Mand, der opgav at tage mod Tækkeman* 
dens Grovheder, jagede Tækkenaalen saa haardt ud 
mod Tækkemandens Krop, at han af Forskrækkelse 
og Smerte gled ned af Taget og slog sig slemt.

En anden ung Mand, der var Udsyer, stod paa nog* 
le Fjælle og rystede for at falde ned. Han kunde kun 
arbejde med den ene Haand, den anden brugte han 
til at holde sig fast med, og hele Tiden raabte Tæk* 
kemanden: Det gaar for langsomti Tag dog Rebetl — 
Men da saa Udsyeren kom hen paa en Fjæl, hvor han 
fik godt Fodfæste, tog han baade Tækkenaal og Reb 
saa hurtigt, at Tækkemanden fik begge Hænder saa* 
dan i Klemme, at han maatte bede om lidt Forsigtig* 
hed, og love, at han nok skulde lade være at skælde 
ud.

Arbejdets Enkeltheder.

Begyndelsen til Tækkearbejdet var at lægge det 
første Lag Tag over Gesimsen, der altid var af Mur* 
værk. Dette første Lag Tag kaldtes „æ Underbro“ og 
næste Lag „æ Brolaw“; begge Lag blev syet om sam* 
me Lægte „æ Brolat“.

Det gik opefter Lag paa Lag, indtil Tækkemanden 
ikke kunde naa mere fra Ladet, der var bygget op
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nede fra Jorden. — Saa maatte der ekstra Lad til, og 
det var lange Stænger „æ Lajstænger“. For at holde 
dem, blev der bundet et Reb om Spærene saa højt 
oppe, at Ladstængerne kunde flyttes op et Par Gan* 
ge i samme Reb.

Tækningen fortsattes, til Afstanden fra underste 
Lad til Stangladet blev for stort, og saa kunde Tæk* 
kemanden heller ikke mere naa at lægge nyt Tag paa. 
Der maatte igen Reb ind om Spærene og nye Lad* 
stænger lægges op, og dette Lad var det sidste, her* 
fra kunde Husmønningen naas.
Tækkemanden havde nogle lange tynde Stænger, og 
hver Gang et Lag Tag blev lagt, blev de lagt hele 
Længden igennem; til at holde disse Stænger, havde 
han Tækkekroge, der blev stukket ned i Taget. 
(Øverste Ende af Tækkekrogen var en Kløft, der 
kunde gribe om Tækkestangen og holde denne fast.) 
Naar Taget paa denne Maade var blevet spændt fast 
med Kroge og Tækstænger, blev det klappet i Form 
med Tækkeskovlen. — For hvert Lag, der blev lagt 
paa, var det Tækkemandens Kunst at give Tagfladen 
den rette Form, saaledes at Tagdækket hverken blev 
for tykt eller for tyndt. — Ja, det var egentlig i dette 
Arbejde hele Tækkemandens Kunst bestod. Mange 
Tækkemænd lærte aldrig dette, og naar man saa op 
over et Tag, de havde lagt, var der snart et, snart et 
andet Sted for meget eller for lidt Tag, og derfor hav* 
de saadan en Tagflade for kort en Levetid.

Hver Gang et Lag Tag var lagt paa Plads og klap* 
pet i Form, skulde der syes, og Tækkemandens Naal 
med Øje i begge Ender maatte i Bevægelse.

Helt til 1890 blev der brugt Halmreb („Simer“) 
til at sy med, men saa snart Kokusgarnet kom frem,
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forsvandt Halmrebet snart. Det var nu ikke Tække# 
mændenes Skyld, for Halmrebene var meget lettere 
at arbejde med; naar der var blevet syet med det, 

Fig. 1—2 Tækkekrog set fra Siden 
og forfra. Den var lavet af en Gren* 
kløft og kunde være baade af den 
ene og den anden Slags Træ.

Fig. a. Tækkenaal af Træ. Denne 
fandtes paa mange Ejendomme, saa
ledes at der i en Fart kunde tages 
et Par Sting paa Taget, naar Uheld 
skete.

Fig. b. N a alen som Tækkemanden
brugte. Det var en tynd udhamret smal Staalplade med Hul i begge
Ender. Der var Hul i Spidsen, for at man kunde stikke ud eller
ind efter Syrebet, hvis det sprang under Arbejdef.

sad det fast og gled ikke. — I Sammenligning med 
Halmreb var Kokusgarnet tyndt og glat, og gled me* 
get let tilbage i Taget, naar der rykkedes stramt. — 
I Begyndelsen der arbejdes med Kokusgarn, skete 
det ogsaa i Storm, at Taget løsnedes og gled ned. — 
De helt gamle Tækkemænd vilde kun bruge Siem.

Man lærte dog meget hurtigt, at Tag, der blev syet 
rigtigt paa med Kokusgarn, blev liggende paa Huset 
i Stormvejr, selvom Taget var gammelt; det var fordi 
Kokusgarnet ikke raadnede nær saa tidligt som 
Halmreb.

Syningen af Taget foregik saaledes: Tækkemanden 
fik Tækkerebet fastgjort i Naaleøjet og den anden 
Ende af Rebet bundet fast til en Lægte. Syrebets 
Længde var ca. fem Favne (15 Alen). Tækkemanden 
tog Stingene fremefter lidt forskelligt, men i Regelen
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over ca. 12—14 Tommer. Udstikkeren skulde modta* 
ge Naalen, trække Rebet ind og stikke Naalen ud 
igen nogle faa Tommer bag ved Indstikket. — Rebet 
kom da til at ligge i et Kryds inde i Taget omkring 
Lægten.

Selve Syningen var afgørende for Tagets Levetid, 
og derfor maatte der være god Kontakt mellem Tæk* 
kemanden og Udsyeren. — Hver Gang Tækkeman* 
den havde syet et Sting fremad og havde faaet Naa* 
len med Rebet ud paa Taget igen, tog han i Stinget og 
pressede Taget meget fast ind mod Lægten og raabte: 
„O saa binder vil“ Udsyeren rykkede saa kraftigt i 
Rebet og Tækkemanden trykkede baade to og tre 
Gange. Naar Udsyeren ikke kunde rykke mere Reb 
ind, satte han Tommelfingeren paa Rebet og trykkede 
det mod Lægten, mens Tækkemanden rykkede til.

Hvis Udsyeren ikke holdt Fingeren fast nok mod 
Rebet, saa det gled tilbage, raabte Tækkemanden: 
„De waa skit! No maa vi om igjen“, og saa begyndte 
de forfra med at binde Taget fast og rykke Rebet 
haardt til. Denne Rykning og Binding blev foretaget 
for hvert Sting. Naar der var syet et Lag blev næste 
Lag gjort færdig til Syning, og saa begyndte Tække* 
manden at sy, hvor der var sluttet. Paa den Maade 
blev det frem og tilbage, eller modsat hveranden 
Gang; det var nødvendigt, for ellers var Taget ikke 
tæt for Regnvand.

Det var en meget vigtig Del af Tækningen at læg* 
ge Vindskeden rigtigt, det Lag Tag der blev syet med 
Enderne ud over det skraa paa Gavlendens Mur. Det 
var ikke altid let at faa dette Tag til at holde for Stor* 
mens Rusken, og derfor bestod en hel Del af Tække*
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mandens Viden i, hvorledes dette skulde syes fast. — 
Her maatte dog ogsaa Tækkemanden have et 
Samarbejde med Snedkeren, der byggede Huset, om 
hvorledes Lægterne skulde sidde ved Gavlenden. 
Dersom Lægterne var for korte, kunde Taget ikke 
blive syet langt nok ude ved Enden og komme til at 
ligge fast til Muren, og saa kunde det ikke modstaa 
Stormens Ryk. — Det Taglag, der dannede Vind* 
skeden, blev altid syet to Gange.

Den lille Trekant paa Husenden „æ Goweleend“ 
blev tækket ptaa samme Maade som Tagsiden. Her 
maatte Tækkemanden passe paa at Taget ikke vælte* 
de ham af Huset. Det meget Straa, der samledes fra 
begge Sider, har sat adskillige Tækkemænd i Knibe, 
og enkelte har været nødt til at skære Taget løs og 
begynde forfra.

Naar Taget var lagt helt op over Husmønningen 
og var syet til sidste Lægte, blev Toppen af Taget 
syet ned over „æ Manninglat“, og Afpudsningen be* 
gyndte.

Taget fik en sidste Omgang af Tækkeskovlen for 
at jævne de eventuelle Steder, der buede lidt udefter, 
og saa blev alle løse og krøllede Straa pillet bort. 
Tækkemanden havde en stor Krumkniv „æ Tag* 
knyw“) til at skære de sidste Straa bort, der sad og 
pippede frem.

Det var meget almindeligt, at Tækkemanden fik en 
Dreng eller yngre Karl til at gaa over til Naboen for 
at laane en Tagsaks („Taaegsaws“) til at klippe alle 
de lange Straa af med. — Drengen kom gerne tilbage 
med en Pose, hvori der laa en stor Sten. Tækkeman* 
den skoggerlo, og Drengen var gal. Det var første og 
sidste Gang, han løb Nar for Tækkemanden.
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Rørtag.
Enkelte Steder brugtes Rørtag, ogsaa kaldet Istag. 

Navnet Istag kommer af, at Rør i Søer og Sumpe 
bliver høstet om Vinteren paa Isen.

Rørtag er meget mere holdbart end Straatag, men 
til Gengæld ogsaa meget mere kostbart, da Rør er en 
god Handelsvare.

Rørhandelen skulde man være kendt med, for her 
gik det efter Traver og Baandlængde.

En Trave var 20 Dukker, og Dukkerne skulde fyb
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de en Alen i Baandet. — Til eet Fag skulde Tække* 
manden bruge fem Traver (100 Dukker). Disse kald* 
tes Ringkøbing Traver.

Foruden Ringkøbing Traver var der Fanøtraver 
(Rør fra Fanø) og frisiske Traver (fra de frisiske Øer 
og Fastlandet). Fra begge disse Steder var der ogsaa 
20 Dukker i en Trave, men Dukkerne var dobbelt saa 
store, og derfor skulde der ogsaa kun halvt saa stort 
et Antal til et Fag.

Bedste Kvalitet af Rør var Sandjordsrør, 11 Kvar* 
ter lange.

Rør, der kun var 7—8 Kvarter lange, kaldtes 
Skrældrør, og Navnet kommer af, at de benyttedes 
til at lægges i et ganske tyndt Lag ovenpaa gammelt 
Tag.

Naar det gamle Tag saadan blev liggende, og der 
blev syet et tyndt Rørtag udenpaa, saa det meget 
smukt ud, men der var den slemme Fare ved det, at 
Rotter og Mus ofte lavede Gange mellem det gamle 
og det nye Tag og derfor ofte gnavede Syningen over, 
og saa var Taget jo ikke solidt i Storm.

Der var ogsaa nogle enkelte, der skrældtækkede 
med Straa, men det var dog nærmest nødtvungent, 
som naar f. Eks. et stort Stykke Tag var meget daar* 
ligt og ikke kunde holde Vandet ude, og man kun 
havde en lille Portion Tag. Hvis man i saadan et Til* 
fælde begyndte at tække fra en Ende, kunde Taget 
ikke slaa til, og dersom der saa ikke var Tag at købe 
eller laane hos Naboerne, ja saa maatte man jo skræld* 
tække.

Det Arbejde, at lægge Husmønningen, blev i Reg* 
len udført af Manden og Karlen, eller ogsaa hjalp 
Naboerne hinanden.
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Lange Tørv.

Lange Tørv kunde dække alle lige Straa paa Hus* 
mønningen, fra Rodenden af Taget paa den ene Side 
op over Tagryggen og ned til Rodenden af Taget paa 
den anden Side. — Tørvene var 2V± Alen lange og 
9—10 Tommer brede, skaaret lidt skraat ud paa den 
Maade, at Tørvene var lidt tyndere i den ene Side, 
saadan at de kunde ligge pænt paa Mønningen. — 
Naar den første Tørv var lagt, blev næste Tørv lagt 
med Halvdelen ovenpaa den første, og saaledes blev 
der fortsat. Tørvene kom paa den Maade til at ligge 
skraat.

Til Enden af Taget blev der skaaret en Halvmaane* 
tørv kaldet „æ Eendtørre“. Det var en hel Kunst at 
skære saadan en stor Tørv og faa den lige tyk over 
det hele.

Runde Tørv.

De runde Tørv var ca. 1 Alen i Diameter og var 
skarpe eller tynde ved Yderkanten og sværest paa 
Midten.

Med disse Tørv blev Mønningen belagt. Paa hver 
Side af Mønningen zblev der lagt en Række Tørv saa* 
ledes, at hver Tørv dækkede et godt Stykke af den 
foregaaende. Til sidst blev der lagt en Række Tørv 
midt paa Mønningen, der naaede ned over Tørvene 
paa hver Side.

Hvad enten der nu benyttedes den ene eller den 
anden Slags Tørv, var Resultatet afhængig af, hvor 
dygtigt Arbejdet blev udført, og af, om det var de 
gode Tørv af det rigtige Materiale.
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De rigtig gode Tørv skulde skæres paa meget garn* 
mel Eng eller Kjærjord. Desuden skulde Jorden inde* 
holde passende med Sand, saaledes at Tørvene ikke 
blev for lette, naar de blev tørre oppe paa Huset, for 
saa kunde Blæsten let puste dem ned paa Jorden.

Husmønning med Prøver paa runde og 
lange Tørv.

Hængslerne Q Køreporten er de gamle 
Pighængsler.

1 . Lang Husmønningstørv.
2 Tørven set fra Enden, der er tyndere 

i den ene Side.
3 Endetørven
4 rund Husmønningstørv.

Man sagde altid, at Tørv paa Mosejord ikke var 
til at styre paa et Hus, Tørvene var alt for lette, naar 
de blev tørre. — Det kunde nu hjælpe en Del, naar 
Tørvene blev pindet fast.
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En „Maaenpind“ var ca. H Alen lang og blev klø* 
vet af Træ, der let spaltede i en Slags Kile, der var 
ca. 1 Tomme i Tværsnit i den ene Ende og spids i den 
anden. Der blev kløvet saa mange af den Slags Pin* 
de, at der kunde bankes een ned i Tørvene hvert 
Sted, hvor der laa to over hinanden. Pindene skulde 
sidde to Tommer over Tørvene, og de skulde sidde 
i en snorlige Række og saa langt ned paa Siden af 
Tørvene som muligt.

Det saa ganske kønt ud med de regelmæssige Pin* 
de i Tørvene. Kønnest var det i de lange Tørv, hvor 
der sad en Pind i hver Tørv og dannede en tæt Ræk* 
ke Pinde i samme Afstand, der ogsaa fortsatte rundt 
om Tagenden i den store „Eendtørre“.

Tørvene blev altid lagt op paa Huset i September 
Maaned. Det var for, at Tørvene ikke skulde udtør* 
res, og tillige for, at Græsrødderne kunde spire og 
gro sammen fra den ene Tørv til den anden og paa 
den Maade inden Vinteren danne en fast og samlet 
Helhed.

Der var forskellige Maader at bringe Tørvene op 
paa Taget paa.

Først blev den lange Husstige lagt op paa Taget, 
og var den ikke lang nok, blev en kort Stige sat til 
den øverste Ende, saadan at Husmønningen blev 
naaet.

Dersom det Tagstykke, der skulde lægges Tørv 
paa, kun var et Par Fag, blev Tørvene baaret op paa 
Ryggen, idet Manden vandrede op ad Stigen med een 
Tørv ad Gangen.

Til et større Stykke Tag brugtes en Tørveslæde, 
„æ Maaenfjæl“. Det var et ca. 2% Alen langt Brædt 
med et Hul gennem den ene Ende til Rebet, der skul*
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de naa op over Husmønningen; midt i Brædtet ca. 
14—16 Tommer fra hver Ende sad to Spigre eller 
Pigge, hvorpaa Tørven blev hængt fast. Manden, der 
sad oppe paa Huset, rykkede i Rebet, og Slæden med 
Tørven gled langsomt, men sikkert op over Stigens 
„Spoiler“ eller Trin for til sidst at blive væltet af Bræt* 
tet oppe paa Mønningen. Manden lod saa Slæden 
glide ned igen efter Tørv.

Paa enkelte store Gaarde fandtes der en meget fin 
Tørveslæde til Mønningstørvene. Denne Slæde var 
buet og af Egetræ og var langt lettere at slæbe op til 
Husmønningen end et lige Bræt, der havde stor Gnid* 
ning paa Spoilerne. — Det var derfor noget af en Be* 
givenhed at faa Lov at laane den fine Slæde, naar 
Tørvene skulde op paa Huset.

Efter 1890 begyndte Husmønningerne at faa for* 
skelligt Udseende og forskellige Farver, og nu findes 
der i adskillige Landsbyer næsten ingen Mønnings* 
tørv mere.

Paa de faa Gaarde og Huse, der endnu har Straa* 
tag, anvendes der meget forskelligt Materiale til Dæk* 
ning af Husmønningen, men de fleste Steder bruges 
det at sy en Alen bredt, stormasket Hønsetraad fast 
til Taget paa hver Side af Mønningen. Naar Traad* 
vævet saaledes sidder fast ved den ene Side og lig* 
ger løs ned over Taget, bliver Dæksmaterialet lagt op. 
Dæksmaterialet kan være krøllet Halm, gammelt Hø, 
Kjærmos, Skovmos eller Tang fra Havet, og en Dag 

stille Vejr bliver der lagt et Lag af det ene eller an* 
det op paa Mønningen. Staaltraadsnettet bliver nu 
vendt op over det løse Materiale fra hver Side, og de 
to Net bliver syet sammen i Toppen med Staaltraad.
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Dette Dækningsarbejde udføres nu i mange Tilfæl* 
de af Tækkemanden samtidig med, at Tækningen er 
færdig.

Man har i de sidste 20—30 Aar set mange forskel* 
Age Husmønninger. Foruden de forskellige Straa og 
Mosser er der gjort Forsøg med Tagpap, Ler, Ce* 
ment og Bølgeblik. — Det er, som om dette Spørgs* 
maal ikke kan finde den rette Løsning.

De gode gammeldags Tørv er stadig de bedste, 
men for de fleste Landsbyers Vedkommende kan der 
ikke mere skaffes Tørv, og det store Arbejde, der er 
ved Tørvene, er en Ulempe, der ofte afskrækker de 
enkelte, der endnu kunde faa Tørv.

Spørgsmaalet løser nu ogsaa sig selv, for om faa 
Aartier er Straatagene forsvundet fra Landsbyerne og 
blevet Historie, som saa meget andet.
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NOGLE TÆKKEMÆND

Tækkemand Niels Frandsen, 
født i St. Darum 1846, død 10. April 1910.

Efterfølgende er lidt om Tækkemænd, samt deres 
Arbejde og Oplevelser.

Niels Frandsen var een af Egnens bedste Tække* 
mænd og havde tillige Garantinavnet — Rørtækker.

Niels Frandsen lærte først Haandværket, efter at 
han var blevet gift. En ganske kort Tid boede han i 
Tobøl, men i Foraaret 1880 købte han en lille Ejen*
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dom i Spangen paa Darum Mark. I Spangen laa tre 
smaa Ejendomme, Spanghusene, og den ene var nu 
Niels Frandsens.

Det var fra Spangen, Niels Frandsen blev kendt 
som Tækkemand. Blev en Mand spurgt: „Hwem 
tække for dæj?“ og der blev svaret: „Niels Fraaend* 
sen fraa æ Spaang!“ saa blev der ikke sagt mere, for 
saa var det godt Tækkearbejde.

Niels Frandsen tækkede fra tidligt Foraar i Marts 
Maaned og fortsatte til lidt hen i November, og det 
var ikke Arbejdsdage i Timer. Han stod tidligt op om 
Morgenen og gik hjemmefra Spangen, inden Solen 
stod op, og Arbejdsdagen paa Taget sluttede ikke, 
før Solen var gaaet ned. Han var desuden en Hjem* 
mets Mand, og der skulde være langt til Arbejdsplade 
sen, hvis han ikke gik hjem om Aftenen.

Niels Frandsens Arbejdspladser var Landsbyerne 
langs Marskengene, Tjæreborg, St. Darum, Vilslev, 
Hillerup og længere sydpaa. Til Marskbyerne var der 
en Del Rørskær (Rørsøer), og derfor blev Niels 
Frandsen ogsaa Rørtækker.

Naar der havde været een eller to tørre Somre, og 
Fagmængden blev ringe, kunde det hænde, at der 
ikke blev tækket i Juli, Høbjergningens allertravleste 
Tid. Niels Frandsen tog saa Leen og drog med som 
Sietkarl, og ogsaa her var han blandt de dygtige. Han 
tavde i sine unge Dage lært de rigtige Bevægelser 
for at bruge Leen; derfor faldt Leen ham let i Haan* 
den, selvom han i mange Aar kun havde svinget med 
Tagskovlen.

Var der een i Vintertiden, der manglede en Tær* 
sker, sagde Niels Frandsen ikke Nej. Ellers var han 
mest hjemme de faa Vintermaaneder og puslede med
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Ejendommen. Om Sommeren maatte han hver Søn* 
dag Formiddag tage et godt Tag; der var jo stadig et 
og andet, som Konen ikke kunde magte. Selvom der 
kun var to Køer, skulde der alligevel høstes, saaes og 
bjerges i Hus.

De to sidste Aar, Niels Frandsen levede, maatte 
han lade Tækkeskovlen hvile. Smerter i Ben og Hof* 
ter tvang den flittige og dygtige Mand bort fra hans 
daglige Dont.

Niels Frandsen mindes med Hæder for det store 
Dagværk gennem Aarene 1

Kristoffer Madsen, kun kaldet Stoffer, lærte og 
saa først Haandværket, efter at han i 1903 blev gift 
og købte Ejendom i Sejstrup (Hunderup Sogn). Men 
han hører jo til en yngre Slægt af Tækkemænd end 
Niels Frandsen fra Darum Spang.

Det var koldt at sidde paa Hustagene i Marts Maa* 
ned, siger Stoffer, men jeg vilde ogsaa helst kun tæk* 
ke paa Sydsiden af Husene saa tidligt paa Aaret. — 
Men var Foraaret koldt og slemt, saa var Oktober og 
Begyndelsen af November næsten værre, med de kor* 
te, mørke Dage og det evindelige vaade Vejr.

Da jeg begyndte som Tækkemand, var Daglønnen 
kun 1 Krone 25 Øre, og det var for en Dags Arbejde, 
der begyndte og sluttede med Solen. Nogle Aar efter 
steg Daglønnen dog til 1 Krone 50 Øre.
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Det var ikke altid nemt, siger Stoffer, at faa Ejen* 
dommen passet, naar man altid var hjemmefra; men 
Penge skulde der til, saa der var ikke andet at gøre 
end at bruge Tagskovlen og overlade det meste ved 
Ejendommen til Konen.

Tækkemand Kristoffer Nissen Madsen,
født i Roager (Sønderjylland) 10. Marts 1877.

I 1911 solgte Stoffer Ejendommen i Sejstrup og 
købte 16 Tdr. Land paa Hunderup Mark. Der var nu 
mere Jord at tumle med, og en ny og praktisk Byg* 
ning blev opført. Men der skulde stadig tjenes Pen* 
ge, og Tagskovlen fik ikke Ro. Stoffer maatte stadig 
ud som Tækkemand.
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Stoffer var kun hjemme i de faa Vintermaaneder, 
og saa gik det for Alvor løs med at passe Besætning 
gen og arbejde i Jorden, naar det var Tøvejr.

Først i 1933 forlod Stoffer Tækkehaandværket og 
blev virkelig Landmand; samtidig købte han et He* 
stekøretøj og paatog sig en mindre Mælketur.

Det er alligevel noget andet og bedre, siger Stoffer, 
end at være ude fra Morgen til Aften. Nu kan baade 
Jord og Besætning faa en anderledes Røgt og Pleje.

Stoffer er glad og tilfreds og passer Ejendommen 
godt.

Det er fornøjeligt at faa ham til at fortælle om 
svundne Dage. Det er jo, som Stoffer siger: Jeg hø* 
rer til de sidste rigtige Tækkemænd, dermed mener 
jeg, at jeg kunde tjene Føden udelukkende ved Tæk* 
ning. De nye Ejendomme bliver ikke tækkede med 
Tag eller Rør, og paa mange gamle Ejendomme bliver 
Taget ombyttet med Tegltag eller Bølgeblik.

Naar Stoffer fortæller om Aarene, der gik, er han 
aldrig bitter, men siger blot: Havde jeg tjent saa stor 
en Dagløn, som der tjenes nu, var jeg blevet en hol* 
den Mand.

Stoffer Tækker fortæller Oplevelser.

A kaaem en Stej, sejer Stoffer, — ja, no vil a et faa* 
tæel, hu de waa, a sku tæek fier Fag. De hiele waa 
i Orden mæ Laj, o hwa dæ sku te, saa vi ku begynd 
mæ de saaem. — Da æ Formeje waa gawen, waa vi 
en gue Støek aaep o æ Tagsie, saa a ku sie, vi ku fo
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en næem Attermeje; men de bløw nowed hiel andt. 
De æ den væst Attermeje, te a haaer opløwet. Vi fæk 
hwer 25 Kaffeponser sendt op o æ Hues. A draak en 
enkelt, Resten læt a glij ij æ Tag. Ham a haaej te Op* 
passer draak de, han bløw bøjen, o han bløw saa 
sempel, te han læt si Wand rend i æ Bovs o nied 
ower æ Tag. A tændt, de er som i gammel Daeu, da 
di sku pes o æ Tag for o sie, om de waa tæt.

Væst waaet mæ æ Mand ind i Hues, dæ sku pas 
æ Udsyjen. Da vi sku sy den sist Lau aap ve æ Hus* 
manning, roft a: „No ska vi teet igjen“. A fæk ingen 
Svar. I en Faart spraang a nied aa æ Hues o ind o æ 
Lowt for o sie, om dæ waa skie nowed mæ æ Mand. 
O a ka sej bode Ja o Nej. O en Fjel, dæ lo fraa den 
jæen Haaendbjælk te den anden, deer lo æ Mand o 
hans Lyv; hans Bien haaj faat Tyngsel, o de haaej 
hans Arem o Hue aasse. Da a tov ve ham, waa han 
saa slatte som en Oel o næsten saa dø som en Sild. 
A ku næsten et fo ham røt nied. A lo ham o Stro, 
som di sejer om en Mand, der æ fuld. Hu laang Ti, 
han sowet, inden han bløw edre, de ved a et; men a 
waa et swaaer glaa den Auten, a gek hjemad; for de 
æ jo et saaen o go fraa trej døddraakken Mandfolk. 
Æ Mand, a tækket for, waa lisse fuld som æ Oppas* 
ser o æ Udsyer.

En anden Opløwels haaed a jen a di føst Oer, a 
waa Tækkemand. A tækket te Naer i Sejstrup. Æ 
Nabosmand waa Stuer Kræsten Buel, o han haaej 
aasse Tækkemand; de waa jen a di gammel, som 
saaen i dawle Snak kaaldtes æ Ponstækker. De kaaem 
aw, hvis et dæ kaaem tow Ponser hwæer hal Dau op 
o æ Hues, saa tækket han et mier ve den Mand.

Di gammel Tækkemænd brugt ingen Tagknyv te
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o skæer æ løes Stroer, næer æ Tag sku klappes op o 
pusses færre; men Stuer Kræsten Buel haaej faalangt, 
te æ Tag sku skæres.

Den heer gammel Tækkemand haaej faat en stuer 
Tagknyv ve æ Smej, som han jo saa sku te o snit mej, 
da æ Tækken waa færre. Han klappet mæ æ Tag* 
skowel o snittet mæ æ Knyv — let faa manne Ponser 
haaej han faat op o æ Tag, saa han tov let faasegte 
te æ Knyv. Let gaat sku han jo tej ve for o skæer æ 
løes Tagstroer; for saa o fo let Takt i æ Snitten saae 
han høt, næer han traaet æ Knyv hen øwer æ Tag* 
ender: Knækmæ — knækmæ — knækmæ — knæk* 
mæ. O den Maaed gek et hiel gaat, te han kaaem i 
Nærhied af de Reef, som æ Lajstaang hæend i, som 
han sjel støj o. Deer waa han et hiel faasegte. Da han 
haaej klappet æ Tag og sku ha fat i æ Knyv igjen og 
lissom føer sejer: Knækmæ — knækmæ — da skoer 
han æ Reef, og saa hwerlet de heer gammel Tække* 
mand nied aa æ Hues.

De waa æ vester Sie o æ Staald, dæ bløw tækket, 
o deer lieg op te lo æ Mødding. De waa en Held for 
æ Tækkemand, men de ku jo aasse ha bløwen hans 
Uheld, for han gek lieg nied o æ Hue o bløw snaaer 
hiel væk. Haaej dæ ingen lieg vat, o røt ham op, saa 
waa han kwæeld.

Saa vieid en da ha saa, te han fæk en skidden Dø.
De æ jo et aaldti saaen, sejer Stoffer, Uheld ka jo 

aasse hæend si udden Brændven. A tækket jen Oer 
faa mi Nabo Stuer Tobias i Hunderup. A kaaem tiele 
den Maaen, a haaej groev møj trawlt. De vest Tobias, 
saa han haaej æ Laj mæ Indsteker o Reef saat op æ 
Daw føer, saa vi ku tej fat, saa snaaer vi haaj faat æ 
Maaenkaffe. A spuer Tobias, om æ Reef no waa saat
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om æ Sparrer, o han swaaer: „Ja, de er, som de ska 
væer“. A gek op o æ Laj o begyndt mi Arber, o saa 
skie æ Uheld. Æ Reef waa et om æ Sparre, men baaer 
om jen aa æ Later. A havnet nier o æ Stjenbro, stærk 
faaslawen bode o Hue o Krop. De waa møj slem mæ 
en Owsel (Skulder).

Ane, æ Kuen, waa snaaer den bæest. Hun wasket 
mæ mæ Brændven, saaen aald Stejer, hu de værket.

De waa mærkle saa gaat, de gek; da vi haaj faat 
Kaffe o en Pons, ku vi saa smaat begynd mæ æ Tæk* 
ken igjen.

Sin den Dau haaer a aaldti sjel sie atter, om æ Reef 
waa bunden, som de skuld.

Komers ku en jo ow fo o sie, sjel om de waa et saa 
raaer faa den, de gek ud øwer. A tækket jen Oer faa 
Peder Læk i Hunderup. Æ Oppasser, a haaej, waa 
fuld a Konster o Gavtyvstreger. Da vi waa færre mæ 
æ Tækken o sku te o klap op o snit mæ æ Tagknyv, 
saa sejer æ Oppasser te æ Kaael, dæ gek nied i æ 
Goer: „Høer do, tej lieg en Spand Wand o kom heer 
op o æ Hues mæ et; vi ska lieg ha o sie, om æ Tag æ 
tæt. Æet et de, saa foer æ Tækkemand ingen Dau* 
løen“. Æ Kaael kaaem mæ æ Spand fuld a Wand o 
krøwlet hiel op te æ Husmanning, deer soed æ Op* 
passer. Da æ Kaael haaj avleviret æ Wand o waa ve 
o krøwel nied igjen, fæk han æ hiel Spand Wand nied 
øwer si, o i de saaem roft æ Oppasser: „De er et gaat 
o leg o æ Tag i Rejnvejer“. Æ Kaael saae ingenting, 
men I ka trow, han waa gal.

En Dau fraa mi Tækketi, som a alder glemmer, waa 
ve Jokum Laursen i Kjargor. De waa i Juli Monet, o 
de waa en Tagriend imeld æ Staald o æ S tovhues;
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de waa lieg i di Daeu, æ Hye sku i Hues, o waa æ 
Hyé føst kommen ind, saa ku æ Tækken et blyw 
lavet. — A haaej aasse slem travlt mæ æ Tækken, 
men, som a saa te Jokum, a haaer jo lovet æ Tækken, 
men a haaer kuns jen Dau teet.

A kaaem den Maaen, føer æ Suel støj op; a sku jo 
væ færre te Auten. A kaam op o æ Hues, æ gammel 
Tag sku vraaddes nied i en Faart. A lo en Haaend o 
æ Maaentørre, faa di sku jo aasse væk. A tøt, de waa 
saaen let mærkle ve æ Tørre. A tøt, de brummet, men 
a haaj jo travlt o tændt som saa: Nied aa æ Hues 
mæet de skidt. Men de bløw mæ, dæ kaam føst nied 
aa æ Hues, faa lieg som a røv æ Tørre væk, saa waa 
der flier Hunder Hvepser, dæ fløv o mæ. A fæk æ 
Kasket saat faa mi Hue, o saa ved a et mier, inden a 
lo nier o æ Joer. Jokum sov, a kaam hwerlend nied 
aa æ Hues, saa han spraang hen o snappet mæ, hejsen 
kaet væer, a waa slaven ihjel. A waa staakken aa æ 
Hvepser i æ Hue, Hals, Arem o Bien, ja, snaaer øwer 
æ hiel Krop. A tændt ve mæ sjel: De æ ves' faabi, 
Stoffer. No bagætter ka a faasto, de waa Jokums 
Kuen, dæ reddet mæ, faa lieg mæ de saaem støj hun 
mæ nowe stærk Kaffe, o deer kaaem døgte mæ 
Brændven i. A fæk tov hiel Kopper, o de virket saaen, 
te aaldt, a sov o, waa dowelt.

De tow en Stuend helder halanden. A trow, a haaej 
bløwen møj syk, men de gek bejer som saa. A be* 
gyndt o snak mæ Jokum om de heer Hvepser, o om, 
hwa vi sku gyer. Saa kaaem Jokum mæ en Trejpæls* 
flask fuld a Kreolin. Vi fæk en Spand Wand o kaam 
deer i 3 Skjeffuld Kreolin, o saa smed vi de op o æ 
Hues. Vi ku sie, te de passet et æ Hvepser. Saaen 
bløw vi ve, Spandfuld atter Spandfuld. Da en Ti waa
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gawen, ku vi kom hiel op o æ Hues o £o æ Hvepsree 
godt plumpet.

De tov æ. mjest aa æ Dau, æ Tækken blow et te 
nowed.

Da a haaj faat sowet, waa a jo slem øem o stram 
i æ Krop, men lieg gaat et mier, end da æ Suel støj 
op, begyndt a o bræk Tag au, o da vi kaam te Auten, 
waa æ Tækken færre. — Men saa haaj et jo tejen tov 
Daeu.

— Naar jeg tænker tilbage paa de 30 Aar, jeg var 
Tækkemand, siger Stoffer, saa er der sket mange For* 
andringer, baade paa den ene og den anden Maade 
og da ogsaa med Tækning. — De første Aar, jeg tæk* 
kede, lagde vi næsten udelukkende Rugtag, saa blev 
der mere og mere med Rørtag, indtil det saa gled over 
til de nuværende mange forskellige Slags Materialer, 
der benyttes som Tagdække. — Stoffer tilføjer: Faar 
jeg Lov at leve en Del Aar endnu, kan jeg saamænd 
opleve at se mange af de sidste straatækte Bygninger 
faa moderne Tag.

I Aaret 1911 blev Peder Hansen gift, og samme Aar 
købte han Ejendom i Kragelund (Hunderup Sogn). 
Da der ikke var stort Landbrug, blev det nødvendigt 
at tjene lidt paa anden Maade. — Peder Hansen var 
en kort Tid med som Slagter, og mærkede snart, at 
dette Haandværk faldt ham godt i Hænderne. Derfor 
varede det ikke længe, før han havde en stor Kunde* 
kreds som Slagter.
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I den første Tid, der slagtédes, var Tækkehaand* 
værket stadig paa Tale, og baade den ene og den an* 
den Gaardmand foreslog ham, at han skulde lære at 
tække. Saaledes gik det til, at Peder Hansen gik i 
Lære som Tækkemand, og nu har han i mange Aar 
været baade Slagter og Tækkemand.

Slagter og Tækkemand Peder Nikolaj Hansen, 
født 1887 i Nyborg.

Ejendommen har Peder Hansen saa godt som intet 
med at gøre; det er overladt til Konen. — Men det 
har ikke noget at sige, for Ejendommen bliver godt 
passet.

Spørger man Peder Hansen, hvad han synes bedst 
om af sine to Erhverv, saa smiler han og siger: „Det
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er mig ligegodt, men Slagtningen giver langt det me* 
ste.“

Spørger man endelig Peder Hansen, hvad han tror 
om Taget i Fremtiden, faar man ren Besked: „Byg* 
ninger tækket med Tag vil forsvinde af sig selv, da 
der ikke bliver bygget nye med Straatag, og mange 
gamle Bygninger faar ogsaa lagt „haardt“ Tag paa. — 
Straatag vil blive forbeholdt Sommerhuse og Museer.“

Peder Hansen tilføjer: „Det at tjene Føden som 
Tækkemand, hører skam Fortiden til, og det giver 
mindre og mindre. — Tækkehaandværket er kun en 
Biindtægt“.

Peder Hansens Ejendom i Kragelund, Hunderup Sogn, 
Sommeren 1938,

Taget er ved at blive gammelt, — Husmønningen er lagt med 
runde Tørv, nu har Stormen taget de fleste Tørv i øverste Række.
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Ingvardt Holbergs Gaard i Hunderup Sogn, Sommeren 1942.

Stuehuset til den gamle Sognefogedgaard i Hunderup, bygget 
ca. 1810. (Dengang en firelænget Gaard, nu er Laden og Stalden 
ombygget i moderne Stil.)

' Indgangsdøren er moderniseret, men der findes dog endnu no
get fra gamle Dage, f. Eks. de smaarudede Vinduer og det smukke 
lille Vindue over Indgangsdøren.

I gamle Dage var der Højtid, naar Ruglæsset blev kørt op for 
Indgangsdøren, Vinduet blev taget bort, og den kære Rug blev 
lagt ind paa Stuehusets Loft, Gaardens bedste Plads.
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Ingvart Ingvartsens Ejendom i Kragelund, Hundetup Sogn, 
Sommeren 1942.

Der er blevet lagt nyt Tag paa Sydsiden af den lille Ejendom, 
(Husmandsbrug), men der manglede Tag til to Fag!

Husmønningen er lagt med Krølhalm med stormasket Hønsetraad 
syet over.

Axel Hansens Ejendom, Kragelund, Hunderup Sogn, 
Sommeren 1938.
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T. Tobiassens Hus i Nordby paa Fanø, Sommeren 1940.

Gammelt rørtækket Kaptejnshus paa Fanø. Tagfladen er meget 
smuk og Husmønningen ligesaa.

De lange sand blandede Klægtørv staar næsten paa Højkant. Hver 
Tørv er skaaret pinlig nøjagtigt, og derfor er Resultatet baade smukt 
og solidt.

Straataget forsvinder.
Der er blevet bygget en ny Lade, og paa Stuehuset er der lagt 

Bølgeblik. Paa Stalden og det Stykke af Stuehuset, som Stalden 
støder op imod, er der endnu Straatag,

Husmønningen paa Stalden er lagt med Ler og Cement.

Højt paa Straa. 81 6



Kristen Berthelsens Gaard i Hunderup, Sommeren 1942.

Hunderup Sogns ældste Stuehus, bygget 1780-90. — Den mørke 
Stribe hen over Vinduerne er et rødmalet Bræt, der er sømmet paa 
Bjælkeenderne. Gesimsen ovenover er Murværk. Det er det eneste 
Eksempel paa den Byggemaade, der findes paa Egnen.

Det ses, at Taget er nyt og med lange Mønningtørv, enkelte Tørv 
er gaaet i Stykker paa Midten og gieden ned.
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SKORSTENSFEJEREN

De fleste, og især de ældre, husker fra Barndoms* 
tiden, den kendte Advarsel. „Hvis du ikke er artig, 
skal du trækkes gennem Skorstenen, og saa bliver du 
ligesaa sort som Skorstensfejeren.

En virkelig Skorstensfejer var før 1900 en ukendt 
Person paa Landet.

83 6*



I vore Købstæder er Skorstenfejeren, med Kost og 
Skraber, derimod af gammel Dato.

I de gode gamle Dage, som vi saa ofte siger, var 
Skorstensfejning et meget foragtet Arbejde, og ud* 
førtes kun af Natmandsfolk.

I Christian den andens verdslige Lov befales, at i 
hver Købstad skulde holdes en Bøddel og en Rakker, 
af hvilke den sidste særlig fik til Opgave, at opsamle 
Dyreaadsler og andet Lugten forgivende Urenhed, 
og udføre dem i en stor Rakkerkule, der skulde gra* 
ves paa Marken, udenfor alle Købstæder.

Ved denne sin officielle Tjeneste i Byens Rengø* 
ring, fik Natmanden eller Rakkeren paa en Maade, 
offentlig Stilling blandt Byens Tjenestemænd.

Men rigtignok stod de i Afhængighedsforhold til 
Bøddelen eller Skarpretteren, og det bidrog ikke til 
at hæve dem i det offentlige Omdømme.

Natmandens Gerning hørte absolut i ældre Tid, til 
den Slags Arbejder, som de fleste nødig vilde give 
sig af med. Thi foruden Skorstensfejning og Gade* 
rensning, bestod det i Tømning af Nathuse, Begra* 
velse af Selvmordere, Brændemærkning, Kagstryg* 
ning af Forbrydere, samt Medhjælpertjeneste hos 
Bøddelen.

Hvorfor Skorstensfejning er bleven betragtet, som 
uærligt Arbejde, er vanskelig at forstaa, da Skorstene 
ikke har været almindelig før i det 16. Aarhundrede: 
og hvorfor er Fejning af dem bleven Natmandsger* 
ning?

Det er vist vanskeligt at faa noget bestemt Svar 
derpaa. Vist er det, at Skorstensfejergerningen fra 
først af, er knyttet til Natmanden, og at han, fra han 
fremtræder, er en Person, man skulde vogte sig for.
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Biskop Bircherod i Aalborg, beretter om en sælsom 
Begivenhed i Aaret 1705. — En fattig Mand fra 
Vendsyssel kom en Aften ind til Byens Natmand og 
døde der. Ligsynsmændene vilde ikke syne Liget, for* 
di det fandtes i sligt forargeligt Hus, og da Liget var 
lagt i Kiste, vilde ingen bære det bort.

Borgmesteren maatte endelig give Ordre, og en Nat 
blev Kisten nedsat i St. Jørgens Kirkegaard.

Afskyen for Natmanden var saa stor, at han ofte 
ved Barnefødsel, Barnedaab og Jordefærd i Familien, 
maatte skrive til Folk af sin Stand i en anden By, for* 
di ingen vilde hjælpe ham.

Natmandsfolkene havde megen Modgang. I 1791 
maatte Natmand Hans Gregersen i Viborg, bede Ma* 
gistraten om at vise ham Naade, at faa en Borgerkone 
til at bære hans Datterbarn til Daaben, eftersom han 
ikke kunde formaa nogen dertil.

Magistraten gik til Stiftamtmanden med Forespørg* 
sei desangaaende. — Svaret lød, at ældste Jordemoder 
i Byen skulde bære Barnet, og en anden Jordemoder 
eller Tjenestepige være Fadderske.

At faa sine Børn i Skole, med andre Folks Børn, 
var ligesaa umulig for Natmanden. I 1722 androg 
Natmand og Skorstensfejer Rasmus Madsen i Aarhus 
Stift, om at faa sine Børn underviste, og det blev be* 
falet at de skulde optages i de danske Skoler, men 
ingen af de fire Skoleholdere turde tage imod dem: 
Forældre med bedre Familier i Spidsen, satte sig der* 
imod og Skolerne lukkedes.

Stiftsøvrigheden udvirkede da et Kongebud, hvor* 
efter der ikke maatte nægtes Natmandens Børn, Sam*
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kvem med deres Jævnkristne, og Skolerne skulde 
straks igen aabnes.

To af Skoleholderne forlangte straks deres Afsked, 
og der gik lang Tid før Forholdene ordnede sig.

Det er en Selvfølge at Natmanden ogsaa havde sin 
egen Plads afsides i Kirken.

Det var i København, at Arbejdet som Skorstens* 
fejer først blev officielt anerkendt som Haandtering 
og udskilt fra den almindelige Natmandsgerning.

Den første Efterretning, vi har om en speciel Skor* 
stensfejer er i et Kongebrev af 1. Juni 1639, hvorved 
Christian den 4. antager Gudmond Olsen, til at være 
Skorstensfejer paa KøbenhavnsSlot, Kancelliet, Raad* 
stuen, Ibstrup, Rosenborg, Holmen, Tøjhuset, Provi* 
anthuset, Det store Bryghus, Ladegaarden, Tugthu* 
set, Stalden, Gæstehuset, Kronborg, Linedhave, Fre* 
deriksborg og dets Ladegaard, Jægergaarden og Spa* 
repenge.

Paa alle disse Steder, skulde han feje Skorsten til 
bestemte Tider og saafremt han ikke vilde, skulde 
han straffes. — For sit Arbejde skulde han aarlig løn* 
nes med 100 Daler courant, 6 Alen gemen Klæde og 
8 Alen Sejldug til Underklædning, naar han fejede 
Skorstenene.

Ansættelse af Skorstensfejere var en Nødvendighed 
for at værge sig, saa godt som det var muligt, mod 
Ildebrand.

I København kom i Tidens Løb, den ene Forord* 
ning efter den anden. Det første var Forbud mod 
Straatage, derefter skulde Felterne i Bindingsværks* 
muren være af Sten, og ikke Fletværk med Ler. Disse 
Ordrer blev strengt overholdt, Skorstensfejeren blev

86 



paa en Maade Øvrighedens Tillidsmand, med at pas* 
se Lovens Overholdelse.

Ved Ildebrand havde Skorstensfejeren Ordre til at 
møde med alle sine Folk.

Aarti efter Aarti gaar, Natmanden er forsvunden, 
og Skorstensfejeren er nu et Haandværk, sidestillet 
med alt andet Haandværk.

I det nittende Aarhundrede, er der ved Love og 
Anordninger gjort meget, for at afværge Brand, og 
dertil har Skorstensfejerens Erfaringer, været til stor 
Hjælp for Lovgivningsmagten.

LIDT OM
SKORSTENEN OG ILDSTEDET PAA

LANDET I GAMLE DAGE

Naar der spurgtes: „Haa do Ild i æ Skaasten“, da 
mentes, har du Ild paa Ildstedet.

Selve Skorstenen var bygget op fra Jorden, som et 
helt lille Rum, ca. et Fag bredt og ca. lMs Alen dybt.

Fra Jorden og til over Knæhøjde, blev Rummet 
fyldt med Ler og Sten, og derfra blev den ene Bred* 
side, der vendte ud mod Køkken eller Bryggers ikke 
muret højere, de andre tre Sider muredes stadig høj* 
ere, indtil der i en Højde ca. V/2 Alen, blev lagt en 
Bjælke, der kaldtes Hammerbjælken, og da kunde 
der atter mures videre, paa alle fire Sider opefter.

Denne Aabning ind i Skorstenen, til den opfyldte
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Flade, hvorpaa der blev indrettet Ildsted, kaldtes den 
aabne Skorsten.

Fra Husets Bjælkelag og opefter indsnævredes 
Skorstenen betydeligt.

I mange Aar blev Skorstenen ikke muret stort høj* 
ere end til Bjælkelaget, eller en Alen over, derfra 
maatte Røgen fra Ilden selv finde Vej ud af Huset. 
For at hjælpe lidt paa det var der lavet et firkantet 
Hul i Tagmønningen, kaldet et Lyrehul, hvor Røgen 
kunde slippe ud; men det gav ogsaa Ulemper, Regn* 
vejr var slemt, men Blæsevejr endnu værre, for saa 
kunde det gaa saa galt, at Røgen ikke paa nogen 
Maade kunde slippe ud. — For at hjælpe paa dette 
blev der lavet et Lyrebræt, der inde i Huset med en 
lang Stang kunde stilles saaledes, at Siden vendte 
mod Vinden og derved gav Læ, saaledes at Røgen 
kunde slippe ud gennem Lyrehullet.

Efterhaanden som Tiden gik, blev der ved Lov paa* 
budt, at Skorstenen skulde mures op gennem Taget.

Man sagde dengang, naar Skorstenen lige kom op 
gennem Tagryggen: „No pipper æ Skaasten“. Derfor 
kaldes det øverste over Taget Skorstenspiben. En Del 
ældre fastholdt det gamle Udtryk og sagde Skorstens* 
lyren.

I Bogen „Dansk Bondeliv“, af H. F. Feilberg, staar 
der, at Skorstene endnu saa sent som 1795 ikke alle 
Steder var i Brug.

Præsten N. Blicher meddeler fra sit Kirkesogn: „En 
farlig Uskik er denne, at adskillige ikke alene Hus*, 
men endog Gaardbeboere ikke har Skorstenspiber op 
over Taget, men kun et Ildsted under aaben Tag, som 
ikke er muret højere end til Loftet. Røgen maa drive 
oven ud af en Aabning i Mønningen, og af Døre og
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Luger. Taget indvendig ser ganske sort ud, overdra* 
get med et tykt Lag Sod. — Det er rædsom at se Gni* 
sterne af den lange tørre Lyng og Lyngtorv at fare op 
til alle Sider, især ved Gildes Færd, naar det tillige 
blæser. — Sært nok, at Ildsvaade saa sjælden derved 
paakommer.“

I min Barndom i Kragelund, Hunderup Sogn, hør* 
te jeg ofte de gamle fortælle om Lyrehullet og Røgen 
op under Taget, men nu savner jeg Aarstal til disse 
Meddelelser.

Det, jeg lagde Mærke til, var, at man altid talte om 
Forsigtighed og Paapasselighed med Ild og Aske i 
de aabne Skorstene.

I et Hjørne paa den aabne Skorsten var der altid 
muret en Fordybning eller et Hul til Asken, og naar 
Hullet var fyldt af Aske, blev den overhældt med 
Vand. Tørre Aske maatte aldrig bæres ud til Aske* 
dyngen, fordi alle vidste, at Aske var det bedste Op* 
bevaringssted for Glødeild og derfor kunde blive 
Aarsag til Brand.

Den store Paapasselighed med Ilden gjorde, at Ilde* 
brand var meget sjælden og gav en egen Trygheds* 
følelse, saaledes at der i min Barndom i 1880erne var 
enkelte fritliggende Gaard* og Husmænd, der endnu 
ikke havde deres Bygninger brandforsikrede.

Æ Skaasten.

Til „æ Skaasten“ knyttes mange Ordspil og Ven* 
dinger. I det Tilfælde kan med fuld Ret siges: Kært 
Barn giver Anledning til megen Tale, og det kommer 
selvfølgelig af, at i Forbindelse med æ Skaasten tæn* 
kes der altid paa Ild og Mad. — Det er, som Man*
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den sagde, da han frøs og var sulten: „No ka a sie æ 
Skaasten derhjemme, — o no æet som a ka mærk æ 
Warem i æ Krop, — o no er a næsten slet et swaald* 
ten mier.“

Skorstenssod og sodede Gryder og Potter har og* 
saa gennem Tiden givet Anledning til mange Udtryk 
i den daglige Tale. Her er nogle enkelte:

I en sudet Kiel ka ingen wask si hwid.
Vi tjen wo Pæeng let, som goer i swot Klejer, — 

saae æ Skaastensfejer te æ Præst.
Deer foeld di Skaasten, — siges til en, som gik bet 

i Kortspillet.
Di smallest Skaasten trækker bedst, — siges til en, 

der drikker mange Snapser.
Do haaer naak faat æ Løgel te æ Skaasten, — siges 

til en, der er sværtet i Ansigtet.
Du har nok Ild o æ hiel Skaasten, — siges til Ko* 

nen, naar der er flere Gryder paa Ilden.
Kom ind o sie hudan mi Skaasten æ veend, — en 

venlig Indbydelse til at komme indenfor.
En ved jo alder hu æ Haarer ka koem fraa; men 

i Auten sætter a en i æ Skaasten, — dette sagde Man* 
den, der satte Snører for Harer.

En Skaastenskiger, — Skældord om en, der ser lidt 
højt eller synes meget om sig selv.

Vi haaer faat wos en ny Skaastenssmej, — der me* 
nes en ny Kokkepige.

En Skaastenssnaager, — siges om en Brandsyns* 
mand.

Til Børn siges: — Dien Ville sedder op i æ Skaa* 
sten, o do tør et tien læenger væek, end do ka sie 
hjem te di Mues Skaasten.
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Skorstensfejning paa Landet.

Om dette Arbejde er der ikke skrevet meget. I det 
efterfølgende vil jeg forsøge at fortælle lidt om Skor* 
stensfejning i Landsbyerne fra Tiden 1870—1890erne.

T)a Lovanordningen var bleven opfyldt om, at alle 
Skorstene var muret helt op gennem Taget, kom en 
ny og alvorlig Fare, og det var Skorstenssod, tidlige* 
re spredtes Røgen op mod Taget over hele Huset og 
ellers ud eller op gennem Lyren, nu maatte alt gen* 
nem den murede Skorsten, og her blev nu mer eller 
mindre af Røgpartiklerne afsat, den saakaldte Sod, 
der kunde sidde som et tykt Lag i fin Pulverform. 
Soden kunde ogsaa optræde flydende, — den saa* 
kaldte Løbesod, begge Dele var til stor Ulempe. Det 
værste var, naar der gik Ild i Soden, for saa brændte 
Huset som oftest, fordi Skorstenen var bygget af 
daarligt Materiale, simple Sten og daarlig Lermørtel.

Mange var ikke glade for den nye Ordning med 
muret Skorsten. Paa den gamle Maade med Ildsted 
og Lyre skete der ingen Ildebrand. — Nej, de nymo* 
dens Kunster var ikke gode, sagde de gamle.

De murede Skorstene førte med sig, at der maatte 
gives Paabud om Skorstensrensning, og den 29. Fe* 
bruar 1792 vedtoges Loven om Udnævnelse af Brand* 
fogder i Byerne og nærliggende Gaarde, hvor Brand* 
fogden en Gang hvert Foraar skulde gaa rundt for at 
se, om alt var i Orden.

Ved senere Forordninger udvidedes ved Lov Til* 
synet, saaledes at der i hvert Sogn blev valgt en 
Brandfoged og to Brandsynsmænd, der skulde gaa 
rundt hvert Foraar og Efteraar for at se, om der ikke
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var Revner og Sprækker ved Ildstedet, Bagerovnen 
og i selve Skorstenen.

Ved Kirkestævne blev det bekendtgjort, at i de 
førstkommende Dage vilde Brandsynsmændene kom* 
me rundt i Sognet.

Det lange Reb, der kan naa to Gange gennem Skorstenen, og 
Lyngbundtet er bundet midt i Rebet, er nu færdig til Brugen.

I de første Dage derefter blev de fleste Skorstene 
fejet.

I mit Barndomssogn, Hunderup, var det alminde* 
ligt, at hver enkelt selv fejede sin Skorsten. Det skete 
ogsaa, at Naboer gik sammen for at hjælpes ad.
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Det almindeligste var, at Manden og Konen hjalp 
hinanden. Manden fik fat i et langt Stykke Reb, der 
kunde naa to Gange ned gennem hele Skorstenen, og 
midt paa dette Reb bandt han et passende Bundt stift

Rebet er sendt ned gennem Skorstenen og derefter Lyngkosten.

Lyng. Bundtet skulde være saa stort, at det med Be* 
svær kunde presses ned i Skorstenen, oppe paa Huset.

Den lange Brandstige lagde Manden op paa Taget, 
og paa Stigen kravlede han op paa Huset. Den ene 
Ende af Rebet lod han glide ned gennem Skorstenen. 
Inde i Køkkenet rakte Konen Haanden ind gennem 
et lille Hul i Siden af Skorstenen for at faa fat i Re*
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bet. Saa snart hun havde £at, begyndte hun at rykke, 
og Lyngbundtet eller Lyngkosten gled ned i Skorste* 
nen. Manden, der stod oppe paa Huset ved Skorsten 
nen, gav efter i Rebet, som han stod med i Haanden. 
Naar Kosten var rykket et passende Stykke ned i 
Skorstenen, raabte han ned gennem Skorstenen til Ko* 
nen, at nu maatte hun give efter i Rebet, og saa ryk* 
kede Manden Kosten et Stykke opefter. Saaledes fort* 
sattes op og ned, indtil Skorstenen var grundig fejet 
fra øverst til nederst.

Det skete en enkelt Gang, at Rebet sprang. Uhel* 
det var ikke stort, hvis det var det underste Reb, vær* 
re var det med det øverste, for saa kunde Kosten ikke 
rykkes ud af det lille Hul forneden i Skorstenen. Man* 
den maatte da have fat i en lang, tynd Stang, med en 
Krog paa den ene Ende, og fiske med den ned gen* 
nem Skorstenen og se at faa Lyngkosten rykket op. 
Inde i Køkkenet hos Konen saa det ikke videre lyste* 
lig tid efter Skorstensfejningen, den fine Pulversod 
var fløjet ud af det lille Hul, saa hele Køkkenet var 
i en Taage af Sodstøv, og Konen var næsten ligesaa 
sort i Hovedet som en Skorstensfejer, og hendes Hæn* 
der og Arme var overfedtede af Løbesod.

Det var et stort Arbejde for Konen atter at faa gjort 
rent og pænt i Køkkenet. Det var derfor med en vis 
Skræk og Modvillie, at Konen saa hen til den Dag, 
da Skorstenen skulde fejes. Det var ikke mod selve 
Skorstensfejningen, for Konen var ligesaa interesseret 
som Manden i at undgaa Sodbrand i Skorstenen og 
dermed Fare for Ejendomsbrand. Konen var kun ked 
af den store Rengøring, der fulgte efter Skorstens* 
fejningen.

Efterhaanden lærte de fleste at feje Skorstenen med
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en lang tynd Stang, der paa den ene Ende var fast* 
bunden en Kost, som Manden oppe paa Taget stop* 
pede ned i Skorstenen og derefter trak op og ned, paa 
den Maade blev Skorstenen fejet. Konen lukkede den 
lille Laage, saa Sodstøvet ikke kunde trænge ud i 
Køkkenet. Naar Fejningen var forbi, og Støvet i Skor* 
stenen var falden i Ro, blev Soden forsigtigt raget ud 
i en lille Kasse og baaret bort. Det var en stor Lettelse 
for Konen, da dette Fremskridt kom.

Den Dag Brandfogden med Brandsynsmændene 
kom, var mere en Paradeforestilling end en Synsfor* 
retning, og saafremt ikke hver enkelt Familie selv var 
interesseret i at faa godt og forsvarligt renset i Skor* 
stenen samt Revner og Sprækker tættet, var Skor* 
stensynet intet værd. Brandsynsmændene saa først ef* 
ter, om Kaffekedlen stod paa Ilden, saa der hurtig 
kunde skænkes en Punch.

Naar Brandsynsmændene paa den Maade vandre* 
de fra Hjem til Hjem, og saa efter Kaffekanden, da 
er det let forstaaeligt, at Gangen efterhaanden blev 
langsom, det blev ogsaa langt ud paa Natten, inden 
den enkelte naaede hjem for at sove. Næste Dag be* 
gyndte Vandringen atter, og saa fremdeles til alle 
Gaarde og Huse var besøgt.

Om Brandsyn og Skorstensfejning i Vilslev Sogn 
(Nabosogn til Hunderup),

meddeler I. M. Lauridsen følgende. I Tiden fra 
1870erne til den nye Brandlov, eller Brandforordning, 
i 1927 blev vedtaget.

I enhver Kommune var der nedsat et Brandsyn, der 
bestod af en Brandfoged og to Brandsynsmænd, der
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blev udpeget og valgt a£ Sogneraadet. Valget gjaldt 
for 3 Aar ad Gangen. Deres Gerning var at føre Til* 
syn med, at Skorstenene blev fejet og forsvarligt ren* 
sede 2 Gange aarligt, hvert Foraar til 1ste Maj og 
hvert Efteraar til 1ste November, samt at føre Tilsyn 
med alt vedrørende Bagerovne, Komfurer, aabne Ild* 
steder og Kakkelovne, sørge for, at Mangler ved disse 
blev udbedrede og istandsatte. Forsømmelse medførte 
Straffeansvar.

Folk kunde selv feje og rense deres Skorstene, hvad 
der ogsaa var en hel Del, der gjorde, var Arbejdet 
ikke godt nok udført, blev det kasseret af Brandsy* 
net, — men den største Del af Beboerne her i Sognet 
lod dog Arbejdet udføre af en Skorstensfejer, som 
hverken var uddannet eller oplært til Faget. — Men 
Øvelse gør jo Mester, og naar Brandsynet godkendte 
hans Arbejde, saa var alt jo godt. — Det var yderst 
sjælden, at Skorstensfejeren fik Fejningen kasseret, 
men det kunde jo hænde, — det hændte dog nok of* 
tere, hvor Husets Folk selv fejede Skorstenene.

Alle vilde jo gerne staa sig godt med Brandsyns* 
mændene, naar de var ude paa Skorstenssyn, derfor 
blev de saa godt som altid gæstfrit modtaget rundt 
om i Hjemmne, de fleste Steder blev de trakterede 
med en Kaffepunch eller to, og det førte snart til, at 
Synsmændene kom i en opløftet Stemning og blev 
omtaagede, ja undertiden blev de meget fulde, og saa 
blev det ikke taget saa nøje med Skorstenssynet, det 
kunde da for det meste slaa til, naar Vedkommende 
meddelte Synsmændene, at Skorstenene var fejede.

Bekendtgørelsesmaaden om Skorstensfejningen og 
Synet skete altid ved Budseddel, der bragtes rundt 
fra Hus til Hus af en Budkone.
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Af Skorstensfejere, som jeg kan huske fra min ticU 
ligste Barndom, — det var jo uundgaaeligt, at den 
sorte Skorstensfejer kunde blive ubemærket for Bør* 
nene, — var først en Husmand paa Vilslev Østermark,
— hans Boel, som nu forlængst er nedlagt, laa lidt 
vest for Møllevand, han hed Søren Pedersen, — men 
kaldtes altid Søren Skomager, et Tilnavn han vistnok 
havde faaet efter sin Svigerfader, der var Skomager.
— Han var Skorstensfejer i Vilslev i mange Aar, en 
Mand med et ualmindelig godt Snakketøj, der nok 
skulde gøre sig bemærket og yndet, hvor han kom. — 
Han rejste med hele sin Familie til Amerika i Begyn* 
delsen af 1890erne.

Efter ham kom, efter hinanden, Brødrene Frøsig, 
først Morten Frøsig, ogsaa kaldet „Døw Morten“, 
han var tunghør, og derefter Iver Frøsig. De besør* 
gede Skorstensfejningen i Vilslev til 1907, — hvor* 
efter Søren Pedersens Søstersøn, Kristian Pedersen, 
fungerede som Skorstensfejer, indtil Skorstensfejnin* 
gen ved Lov gik ind under andre Former, med udlær* 
te autoriserede Skorstensfejere.

Ogsaa Skorstensfejeren skulde gerne have en Punch, 
naar han kom for at feje Skorstenen, og det var ikke 
helt ufarligt at balancere langs ad en Husmønning 
med de langskaftede Koste, naar han havde en Perial, 
men det gik altid godt i Vilslev. — Han blev ogsaa 
ofte budt et Stykke Mad, men den sodede og røg* 
sværtede Mand var ikke altid rar at have ved Bordet 
som Gæst, da han gjorde alt, hvad han kom i Berø* 
ring med, sort, — han kunde ikke selv smøre en Mel* 
lemmad, ja det var daarlig nok, at han kunde føre 
den til Munden med sine sorte Fingre.

Betalingen for Fejningen var i Søren Pedersens Tid 
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10 Øre for 1 Skorsten, var der flere Skorstene paa 
den samme Bygning, betaltes der 5 Øre for hver af 
de øvrige.

I Kristian Pedersens Tid — altsaa efter 1907 — var 
Prisen fra 25 til 40 Øre for hver Skorsten. Vilslev By 
har ca. 100 Huse, og han kunde feje Skorstenene i 
3 Dage og derved tjene omkring 30 Kroner.

Skorstensfejerens Uniform var i Søren Pedersens 
Tid saaledes: Paa Hovedet havde han en Kyse — en 
gammel slidt Kyse af den Slags, som Konerne brugte 
meget dengang, den dækkede jo baade Haaret, Ører* 
ne og Halsen, — han havde bare Fødder og heller in* 
gen Undertøj paa, men en gammel Frakke og et Par 
gamle Benklæder. Tøjet var snøret saa tæt som mu* 
ligt sammen om Hals, Hænder og Fødder. — Hver 
Aften, naar han kom hjem, afførte han sig al Tøjet 
og tog sig en Afvaskning over hele Kroppen i stærkt 
Sæbevand, og saa var det endda daarlig nok, at Soden 
var fjernet fra Kroppen.

Naar Fejningen i Byen var endt, blev ogsaa det so* 
dede Tøj vasket, det lod sig gøre at fjerne det meste 
af det fedtede Sod; men helt rent blev det ikke, Tøjet 
blev derpaa efter Tørringen hængt hen til næste 
Gang.

Redskaberne, Skorstensfejerne var udstyret med, 
var et Par Fejekoste lavet af Vidjepil fra Vilslev Mose, 
den ene lidt større end den anden, den store Kost 
havde som Skaft en lang Aalejernstage, desuden hav* 
de han en Kost lavet af Lyngris, til den var der heftet 
et tungt Lod samt et langt Reb, saa det kunde hives 
op og ned i Skorstenen, fra Lyrens øverste Kant paa 
Huset til Skorstenens Bund ved Jorden. Endvidere

98 



medførte han et Skrabejern til at fjerne den Løbesod, 
der fandtes i Skorstenen, især omkring Laagerne.

Til Synsmændenes Pligter hørte ogsaa at tage Syn 
af Skorstenen op gennem Huset, og ikke mindst Skor* 
stenspiben. Det var heller ikke uden Grund, for i det 
tidlige Foraar var mange Skorstenspiber et sørgeligt 
Syn.

I Vinterens Løb med skiftende Frost og Tø oplø* 
stes Lermørtelen og skylledes bolt af Regn og Blæst, 
saa Stenene faldt ud, eller Skorstenspiben revnede og 
var lige ved at falde ned.

Mange Steder saa man, at en Mand havde været 
oppe paa Huset for at tage Stenene af Skorstenspiben 
og lægge dem i en lang Stabel paa Husmønningen, 
indtil der saa hurtig som muligt kunde faas en Murer 
til at mure Skorstenspiben op igen.

Kort sagt, det var et trist Syn at se de mange øde* 
lagte og forfaldne Skorstenspiber paa Gaarde og Huse 
rundt i Landskabet.

Der skete en gennemgribende Ændring med Skor* 
stenspiberne, da Murerne lærte at fuge med Cement. 
De sørgelige og forfaldne Skorstenspiber forsvandt 
næsten med det samme.

Ved Brandpolitiloven af 31. Marts 1926 skabtes en 
Nyordning af Brandsynene paa Landet.

Fra 1. Januar 1927 overtog de autoriserede Skor* 
stensfejere al Tilsyn med Skorstenene, og Brandfoge* 
den og de to af Sogneraadet valgte Mænd var derefter 
overflødige.

Den første Tid var der mange Gnidninger mellem 
Ejer og Skorstensfejer, fordi der var Mangler, hver 
Gang han kom for at feje.
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Skorstensfejeren var desværre ikke inde i alle 
Brandlovens Paragraffer, og derfor opdagedes nye 
Ulovligheder, hver Gang han kom.

Det er ikke underlig at Ejerne blev gale paa Skor* 
stensfejeren og sagde: „Vi vil have Fejlene paa een 
Gang, og ikke lidt hver Gang, thi det er baade dyrt 
og besværlig, med at faa Haandværkere.“

Klager over Skorstensfejerne, var nærmest over de 
ufaglærte, (de saakaldte Biksere) der flere Steder fik 
Autorisation som Skorstensfejere.

De faglærte gennemgik i alle Enkeltheder, hvad der 
skulde rettes, da de første Gang var rundt for at feje 
Skorstenen, og efter dette var den rette Forstaaelse 
tilstede mellem Ejer og Skorstensfejer.

EN RIGTIG SKORSTENSFEJER

J. P. Hedegaard fortæller. — Jeg er født 29. Sep* 
tember 1891 i Lundskær, Tandrup Sogn ved Horsens. 
Min Fader, Laust Hedegaard, havde et Husmands* 
brug, som han efter nogle Aars Forløb solgte, hvoref* 
ter vi flyttede til Horsens, hvor jeg fik min Skolegang. 
Efter min Konfirmation kom jeg i Bagerlære, men det 
gik ikke godt, og jeg kom saa i Lære hos Skorstens* 
fejermester Jørgensen i Horsens.

Læretiden var 4 Aar med fri Station, et Sæt pænt 
Tøj hvert Aar, og desforuden Arbejdstøjet.

Vort Arbejdsomraade var Horsens By, og i Omeg* 
nen Herregaardene. I Landsbyerne havde vi meget 
lidt Skorstensfejning, det besørgede Bønderne selv.

Naar vi skulde paa „Landarbejde“, gik vi hjemme* 
fra Mandag Morgen, iført vort sorte Tøj barbenede
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med Tøfler paa Fødderne: vi blev ude hele Ugen, og 
vandrede saa hjem Lørdag Aften.

Arbejdsstyrken, der gik ud paa „Landarbejde“, var 
gerne en Svend med en Lærling eller to.

Paa de to srore Herregaarde, Boller og Christians* 
minde, havde vi Arbejde en hel Uge, der var først 
Hovedbygningernes Skorstene, og saa Skorstenene i 
de mange tilhørende Ejendomme og Huse, Skovfo* 
geds, Røgteres og Arbejdsmænds Boliger.

Om Natten sov vi enten i Høet, eller i den kolde 
Tid, i noget Hø og Halm i Fodergangen foran Køer* 
ne. Denne Soveplads var ikke altid behagelig, vi 
maatte finde os i at Rotter og Mus løb op over os: 
det var mest ubehagelig naar Rotterne med deres kol*
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de Fødder traadte os i Ansigtet. Undertiden vaagne* 
de vi og laa paa den bare Cement, Køerne havde i 
Nattens Løb fortæret baade Høet og Halmen. Det 
skete ogsaa at en Ko med Næsen gav os et saadant 
Stød i Siden, at det smertede , og vi selvfølgelig blev 
lysvaagne.

Naar vi arbejdede hjemme i Horsens, begyndte vi 
om Morgenen Kl. 6 og sluttede Kl. 6 Aften: men var 
der noget særligt, der skulde være færdigt, fortsatte 
vi noget længere.

Hver Aften vaskede vi os i et dertil indrettet Rum 
i Baggarden til Mesters Hus. I Vaskerummet var der 
en Grubekedel, hvorfra vi kunde tage kogende Vand 
til Renselsesprocessen. I den varme Sommertid maat* 
te vi nøjes med at hente Vand fra et Kar i Gaarden. 
Vi var meget utilfredse med Vandet, der kun blev var* 
met af Solen, men Mester var meget sparsommelig, 
saa det kunde ikke ændres.

I den haarde Vinter var vort Vaskerum uhyggeligt, 
ikke for selve Vaskningens Skyld: men der skulde 
vort Arbejdstøj hænge til næste Dags Morgen, og 
det var da frosset saa stift, at det kunde staa ene. Det 
kom af at den megen Damp fra Grubekedlen trængte 
ind i Tøjet, og gjorde det fugtigt sammen med det 
fedtede Sod. Det kolde, stivfrosne Arbejdstøj skulde 
nok faa os vaagne, naar vi om Morgenen skulde iføre 
os en Skjorte og Underbukser, der kunde staa ene. 
Yderbeklædningen var af svær Molskind.

Læredrengene havde fuldt og helt deres Hjem hos 
Mester, og maatte ogsaa arbejde for ham om Sønda* 
gen.

Det første, jeg blev sat til om Søndagen, var at 
pudse Sko, og saa skulde Svendenes Arbejdsredska*
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ber efterses og repareres, især hvis en Kost var op* 
slidt, maatte jeg lave en ny. Søndag Eftermiddag samt 
alle Ugens Aftener maatte jeg for det meste passe 
Børnene.

Det var en særlig Begunstigelse, hvis en Lærling 
fik en Søndag fri og fik Søndagstøjet paa, der altid 
var opbevaret hos Mester. Tøjet maatte atter leveres 
til Mester, saa snart vi kom hjem, eller senest Man* 
dag Morgen.

Efter endt Læretid tog jeg til Samsø, hvor jeg arbej* 
dede i to Aar. Min Mester boede i Tranekær, derfra 
vandrede vi ud og havde Skorstensfejningen over hele 
Øen. — Vor længste Spadsertur var til Landsbyen 
Nordby, hvor vi blev om Natten, og her blev vi saa 
godt behandlet, at det sent glemmes. Der var en 
Gaardmand, som havde stillet en Seng op paa Loftet 
over Kostalden, og i Sengen var der rigtige Dyner, 
som vi kravlede under i vort sorte Tøj. I Nordby var 
der Arbejde nok i en hel Uge, og ved Arbejdet blev 
vi budt mere Mad og Drikke, end vi kunde fortære.

Ugelønnen for en Svend var 12 Kroner og fri Sta* 
tion hos Mesteren, men det med Maden kom Mester 
let over, da vi altid fik hele vor Fortæring, naar vi 
var ude paa Arbejde, saa det var kun om Søndagen, 
vi fik Maden hjemme hos Mester.

Fra Samsø rejste jeg til Frederikssund og fik Ar* 
bejde; men det var kun ganske kort Tid. Derefter ar* 
bejdede jeg lidt i Ringsted og Slagelse.

Jeg rejste atter til Jylland og fik Arbejde i Brøn* 
derslev, hvor vi paa Landturene ofte sov paa Tegl* 
værksovnene, og det var næsten noget af det bedste, 
da der her var baade tørt og varmt. Jeg opdagede 
snart, at Teglovnen var et søgt Sted som Natherberge
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for Vagabonder, de saakaldte Landevejens frie Fugle.
Teglovnen var for disse Vandringsmænd ikke alene 

en fortrinlig Soveplads, men ogsaa Spisehus.
Pengene, som de vandrende Svende i Dagens Løb 

havde tigget sammen, omsatte de i Kød og Brænde* 
vin og stilede saa efter Teglværket, hvor der skulde 
holdes Gilde. Flere Gange saa jeg, at een af Van* 
dringsmændene tog en Spand med noget Vand, og 
deri kom det købte Kødstykke, Spanden sattes ned i 
et af Fyrhullerne oppe paa Ovnen, og det varede ikke 
længe, før en tæt Damp steg op fra Spanden og for* 
talte, at det skrupkogte, som de sagde.

Naar Kødet var kogt, begyndte Gildet, først kom 
Lommeknivene frem for at skære Kødet i Skiver, saa 
det kunde tages med Fingrene, og saa gnavede Mæn* 
dene paa Kødskiven til Brændevinen. — I Begyndel* 
sen gik det stille og alvorsfuldt til, men det varede 
ikke længe, før Sang og Skraal tog Magten, der hør* 
tes Stumper af glade Vandreviser, Tonerne var, hvis 
man skal tale om Toner, baade hule og hæse, det lød, 
som man slog med en Kæp paa en gisten Tønde.

Vi blev budt med til Gildet, men sagde altid Nej 
Tak. — Selv om vi ikke selv saa videre tiltalende ud 
og var aldrig saa sorte, kunde vi alligevel ikke faa os 
selv til at spise af Kødet og drikke af deres Brænde* 
Min.

Paa Teglovnen var vi paa en Maade Kammerater, 
og jeg har aldrig mødt andet end Venlighed hos disse 
i Samfundet forhutlede Mennesker.

Vi undgik heller ikke at stifte Bekendtskab med 
Lopper og Lus, i de fleste Tilfælde var det, hvor Lan* 
devejens løse Eksistenser havde deres Tilholdssted, 
at vi blev fyldt med den Slags Husdyr, men det mær*
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kelige var, eller rettere det gode var, at det sjældent 
varede mere end et Par Dage, før vi igen var fri for 
disse Følgesvende. Den stærke sodede Lugt har en* 
ten fordrevet dem eller slaaet dem ihjel.

Fra Brønderslev rejste jeg til Skanderborg og kom 
til at arbejde i en meget stor Virksomhed, vi var 12 
Mand om Arbejdet. — Det var næsten festligt, især 
naar jeg tænker tilbage paa dengang. — Hver Morgen 
Kl. 6 troppede vi op i vort sorte Arbejdstøj med vore 
Redskaber over Skulderen og i Haanden, og saa van* 
drede vi afsted to og to til bestemte Landsbyer, hvor 
vi skulde arbejde hele Ugen, og atter vandre hjem 
Lørdag Aften: Vi fik da udbetalt vor Ugeløn.

De fleste af Svendene var gamle Københavnersven* 
de, der paa en Maade var slaaet ud ved Arbejdet i de 
høje Huse og af den Grund blevet overflødige, hvis 
ikke man vil sige umulige, og derfor var de rejst ud 
til Provinskøbstæderne.

Disse Københavnere var synftige Svende. Flere af 
dem havde Kendingsnavne, der paa en Maade fortæl* 
1er en Del: der var Telle Frederik, Kang Kang, Skue* 
spilleren og m. fl. Man kan ogsaa sige, at de fleste 
var Fidusmagere, kom vi unge ud paa Arbejde med 
een af disse udspekulerede Københavnere, lærte vi 
hurtigt, hvorledes en Dag blev skaaret.

En Mandag Morgen var jeg kommet paa Arbejde 
sammen med Telle Frederik. — Om Søndagen havde 
der været Sold, saa Telle Frederik var baade søvnig 
og daarlig tilpas. Da vi naaede Gaarden, hvor vi skul* 
de feje Skorsten, spurgte han efter Konen og fortalte 
hende, hvor syg og daarlig han var, og at det eneste, 
der kunde hjælpe ham, var en Dram. Konen sagde 
Nej, og føjede til: „Vi har ikke Brændevin“. Telle
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Frederik saa mere og mere lidende ud og sagde: „Om 
et Øjeblik dratter jeg om“. Konen saa paa ham og 
hentede da et Snapsglas og en Flaske Brændevin. Det 
lyste op i Telle Frederiks Ansigt, da Snapsen blev 
skænket. Konen gik et Øjeblik ind i Stuen ved Siden 
af uden at tage Flasken med, og i denne korte Tid 
skænkede og drak Telle Frederik 3 Snapse.

Vi fik som sagt altid en god Føde, naar vi var ude 
paa Arbejde. Et Glas 01 og en Dram blev vi næsten 
budt alle Steder, saa der skulde passes paa at sige Nej 
Tak i Tide, for ikke at Gangen skulde blive alt for 
bedrøvelig at se paa, naar vi vandrede fra Gaard til 
Gaard.

I den Tid var det sjældent, vi behøvede at komme 
op paa Husene. Der var overalt kun gamle Skorstene 
med den store Vidde, saa vi kunde kravle op nedefra 
og paa Vejen op bearbejde Skorstenens Sider med 
Skraber og Kost.

Naar vi havde fejet Skorstenen, skrev vi Regnin* 
gen, der altid gjaldt for et Aar. „Skuespilleren“ var 
den største Fidusmager, vi havde. Selve Skorstensfej* 
ningen vilde han helst slippe udenom, det blev gerne 
overladt til den unge Svend, der fulgte ham, og det 
gik ofte saaledes til: Naar vi kom til Landsbyen, hvor 
vi skulde arbejde, gik „Skuespilleren“ ind til Gaard* 
mændene og skrev Regningen og fik den betalt, hvor* 
efter han med en flot Haandbevægelse sagde: „Sven* 
den kommer snart, og saa bliver Skorstenen fejet“. 
Resultatet blev ofte et helt andet. Mange Skorstene 
blev ikke fejet i den Omgang.

En Gang vi arbejdede alle 12 Mand i nærliggende 
Landsbyer, og vi om Lørdagen skulde følges hjem* 
efter, sagde „Skuespilleren“ til os, at vi skulde følges
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ad til Sandvad Kro i Østbirk, der havde han bestilt 
god Mad til os, og ganske rigtigt, da vi kom, stod 
Bordet dækket til os, 01 og Brændevin savnedes heb 
1er ikke.

Da vi var færdige med at spise og drikke, savnedes 
Humøret ikke. „Skuespilleren“ gik hen til Værten og 
sagde: „Som jeg før sagde, er jeg Skorstensfejerme* 
ster Nielsen fra Skanderborg, til hvem De nok sender 
Regningen“.

Et Stykke Tid efter fik Mester Regningen, som han 
betalte. I de følgende Uger blev et mindre Beløb truk* 
ket fra i Ugelønnen, indtil Regningen var betalt.

Ugelønnen var som sagt 12 Kroner og blev betalt 
Lørdag Aften, naar vi kom hjem, og straks gav de 
gamle, hærdede Gutter sig til at drikke Brændevin, 
og det fortsatte saa godt som hele Natten og Sønda* 
gen med. Det var strengt at holde Ligevægten i et 
saadant Selskab. Vi sov alle 12 Mand i et stort Væ* 
reise, og enhver kan begribe, hvorledes Luften og To* 
nen var. Man kunde ikke sove for Raaben og Skrigen.

Adskillige Gange gik en eller anden af Svendene 
Mandag Morgen ind til Mester for at faa lidt For* 
skud paa Ugelønnen, hvilket undertiden lykkedes. 
Det skete ogsaa, at en Svend, naar han havde været 
rolig i længere Tid og ikke bedt om Forskud, fik en 
hel Ugeløn forudbetalt, men næsten ligesaa sikkert 
var det ogsaa, at vi ikke saa ham i flere Uger eller 
Maaneder. Svenden var taget paa Valsen, og hans 
Tid gik med at vandre paa Landevejen, samt arbejde 
nogle Dage eller en Uge hist og her eller tigge. — 
Forhutlet og pjaltet kom han tilbage til Skanderborg 
for at bede om Arbejde hos Mester og for at afdrage 
Gælden.

107



Naar jeg mindes disse vandrende Svende, tænker 
jeg paa en Gang, jeg var paa Herregaarden Palsgaard 
for at rense Skorstene, da opdagede jeg, at i Folke* 
køkkenet blev disse forhutlede Mennesker overmaade 
pænt behandlet. En Dag kom to saadanne Svende ind 
i Køkkenet med en Fasan under Armen og bad om 
at faa den stegt, hvad de godt kunde faa, naar de selv 
vilde gøre den i Stand, og det kunde man straks se, 
det havde de prøvet før. — Med Lommekniven skar 
de et Snit i Skindet og trak derefter i et Træk baade 
Skind og Fjer af Fuglen, Indvoldene var det ligeledes 
kun et Øjebliks Sag at faa fjernet. Fasankroppen var 
hvid og ren, da den blev sat over,Ilden.

For de to Svende var Stegen en Lækkerbidsken, og 
Brændevin havde de i Lommen.

Jeg kunde selvfølgelig ikke lade være at spørge, 
hvorledes saadan et Par Subjekter fik en Fasan.

En Karl fortalte mig, at det var en egen Sport for 
disse Landevejens Børn at fange Fasaner. Mændene 
kendte forskellige Steder i Skoven, hvor Fasanerne 
søgte til eller kom med Mellemrum, og der lagde de 
sig i Græsset, ikke Fasanerne, men Mændene; de lag* 
de sig i nogen Afstand fra hinanden og tæt ved et 
Træ, der havde Grene næsten helt ned til Jorden, 
hver med en lang Stok. Naar Fasanerne kom flyven* 
de, satte de sig i Træet og hoppede saa fra Gren til 
Gren ned paa Jorden. Kom de i Træet, Mændene laa 
ved, eller Fasanerne vandrede hen mod een af Mæn* 
dene, og een kom indenfor Rækkevidde, da fik den 
et Slag af Stokken og var død.

Fasanjagt paa den Maade kræver baade Tid og 
Taalmodighed. Manden maa ligge dødsstille i Timer 
og atter Timer, da den mindste Bevægelse skræmmer 
Fasanerne.
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Fra Skanderborg rejste jeg til Randers, hvor jeg 
straks fik Arbejde, men det blev kun kortvarigt, der* 
fra rejste jeg til Sverrig, mest for at se noget nyt, men 
der kunde jeg ikke klare mig, eller rettere holde ud 
at være. De danske Svende var dygtige til at drikke 
Brændevin, men i Sammenligning med Svenskerne 
var det ingenting. Svenskerne drak Brændevin i potte* 
vis, ligesom vi drikker Mælk.

I Sverrig var der ellers Kontrol med Brændevin. En* 
hver Svend havde en Bog, der var stemplet paa Skat* 
tekontoret, og i Bogen skulde Købmanden skrive, 
hvor meget der købtes, naar et bestemt Kvantum var 
naaet i et bestemt Tidsrum, saa skulde Svenden igen 
gaa til Skattekontoret og faa Bogen stemplet, og der* 
med Tilladelse til at købe Brændevin i et nyt Tids* 
^um igen.

Rationen eller det Kvantum Brændevin, der kunde 
købes paa Bogen, var alt for lille, derfor brændtes der 
Brændevin i Hjemmene.

Mange af Skorstensfejersvendene var gifte, i deres 
Hjem blev der ogsaa brændt Brændevin. En Nat var 
jeg med en Svend hjemme for at se, hvorledes det gik 
til. Redskaberne var meget simple. Han havde en stor 
Gryde med fuldstændig tæt Laag, hvori var et lille 
Hul, og derfra gik en lang Slange, der med nogle 
Bugtninger laa i et lille Kar med Vand, Slängen fort* 
satte lidt længere oven over Karret og endte ned i en 
Flaske eller Krukke.

I Gryden var der en gæret Sukkeropløsning, og 
saa var det bare at koge og atter koge. Det var gerne 
en Lørdag Aften, man begyndte, og Kogningen tog 
hele Natten og noget af Søndagen med. Det var kun 
lidt Brændevin, en saadan Gryde kunde give, og
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Brændevinen var, for mig at smage, værre end det 
værste: jeg kan ikke sammenligne det med noget.

Da der var gaaet 3 Maaneder, forlod jeg Sverrig, 
det var ikke et Sted for mig.

Selve Arbejdet i Sverrig var ellers i det store og 
hele som her hjemme. Jeg maa kun sige, at Bade* og 
Rengøringsforholdene var betydelig bedre. Der var 
alle Steder et særskilt Baderum, og ved Siden af et 
Omklædningslokale, hvor Tøjet kunde hænge. For* 
delen var, at det ikke blev fugtig af Dampen, og i 
Vintertiden frøs Tøjet derfor ikke stift.

Efter Hjemkomsten fik jeg straks Arbejde i 
Grenaa.

Store Fremskridt eller Forandringer indenfor vort 
Fag var sket i Aarenes Løb. — Det var i 1919 til 1920, 
jeg var i Grenaa. Til vort Arbejde tog vi hjemmefra 
Mandag Morgen, og kom hjem Lørdag Aften lige* 
som tidligere, men nu laa vi ikke mere og sov paa Hø* 
loftet eller i Stalden. Nu kom vi hver Nat i Seng, og 
vi blev vasket hver Aften, enten paa en Gaard, hvor 
vi fik kogende Vand fra en Gruekedel, eller ogsaa 
kom vi i Bad paa Mejeriet.

Mester i Grenaa havde en Islænder og en lille 
Vogn, hvorpaa vi kunde sidde 3 Mand, med dette 
Køretøj kom vi viden om. Der var langt fra Grenaa 
og helt ud paa Mols, men vi havde jo Ugen for os og 
skulde først hjem Lørdag Aften. Vor lille Hest havde 
det godt paa Gaardene, og ligesaa os.

Fra Grenaa kom jeg til Kolding, hvor jeg arbejdede 
i 9 Aar. Lønnen var ogsaa med Aarene steget, jeg fik 
nu 62 Kroner om Ugen og fri Station.

I Kolding blev jeg gift med Servitrice Frøken Jen* 
sen fra Svendborg.
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I 1930 flyttede jeg til Bramminge og blev Skorstens* 
fejermester med hele Ribe Herred, og Sneum Sogn i 
Skads Herred, som Opland.

For at besørge dette Arbejde har jeg to Hjælpere, 
en Svend og en Lærling. Nu er der ikke Tale om at 
vandre ud Mandag Morgen i bare Ben og komme 
hjem Lørdag Aften. Vi kører hver Morgen ud i Bil 
og kommer hjem hver Aften.

I 1936 byggede jeg Villa i Bramminge, ved Ribe 
Landevej, og derudfra passer jeg nu mit Arbejdsom* 
raade.

Naar vi kommer hjem fra en 8 Timers Arbejdsdag, 
har min Kone fyret op i Badeværelset, og det første, 
vi benytter, er en almindelig Balje med varmt Vand 
og Sæbe, og heri vasker vi Ansigt, Hænder og Fød* 
der. Saa oversæber vi hele Kroppen og gnider os med 
en ulden Klud, der virker bedst til Sæben. Naar al 
Soden er opløst, gaar vi ind under Brusen for at blive 
grundig skyllet.

Af vort Arbejdstøj, som vi trækker paa, naar vi 
skal paa Arbejde, bliver Undertøjet kogt, naar vi sy* 
nes, det tiltrænges enten hveranden eller tredie Maa* 
ned.

Ydertøjet bliver endnu ligesom i gamle Dage, med 
passende Mellemrum, skyllet i flere Hold Vand, for 
at det ikke skal blive for stift, og desuden skørner 
Sod Tøjet, det gælder om at passe Tøjet godt, thi jo 
længere holder det.

Svendene skal selv holde deres Tøj.
Cykler og Værktøj skal Mester holde.
Arbejdstøj til Læredrengene skal Mester sørge for.

Lærlingelønnen er selvfølgelig forskellig, enten han
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bor hos Mester, eller Lærlingen selv maa sørge for 
Kost og Logi.

Jeg har for Tiden en Lærling, der selv maa skaffe 
Kost og Værelse. Første Aar fik han 25 Kroner om 
Ugen, andet Aar 32, tredie 45 og fjerde 50 Kroner.

En Svend faar paa egen Station 116 samt 5 Kroner 
i Feriemærker om Ugen, uden Afkortning for Hellig* 
dage.

Klædedragten.
Skorstensfejerens høje Hat stammer fra Lavstiden 

og er endnu en Skorstensfejersvends fineste Ken* 
dingsmærke.

Ingen Lærling maa benytte høj Hat, den kommer 
først, naar Svendebrevet er i Lommen, og i nogle Til* 
fælde først et halvt Aar efter.

Til en Skorstensfejers Paaklædning hører foruden 
den høje Hat et Par Fedtlædersko med svære Mes* 
singspænder, og Jakken, der hedder Kollerten, skal 
have Messingknapper med Fagmærket (en Stige og 
æn Kost). Om Livet skal der bæres et bredt Bælte af 
Læder med et stort Messingspænde, der kaldes Gorht* 
laasen, ogsaa med Fagmærket.

Naar den høje Hat slides op, bliver Silken trukket 
af og bæres paa Hovedet under Arbejdet, som Kæp* 
sei.

Livet eller Arbejdet som Skorstensfejer nu og den 
Gang, da jeg kom i Lære, kan ikke sammenlignes. Nu 
er det gode, menneskeværdige Arbejdsvilkaar, den* 
gang var det ikke. Alligevel kan jeg ikke lade være 
at smile, naar jeg tænker tilbage paa de mange Op* 
levelser og Minder, der nu engang hører til min Ung* 
domstid.
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fløjt paa Straa
i det famle Sogn

Med denne Bog, den 12te i Rækken, fortsætter de to 
Forfattere:

Salomon, 7 Itifelt o% lotionen, Hca^etuml
deres Skildringer af gammel Almuekultur og jysk Bondesind.

Salomon Frifelt fortæller her med stilfærdigt Lune og 
sin særegne Sans for Smaatingenes Sammenspil om smaa 
Skæbner fra det gamle Sogn. — Om lille Lavs, der som Barn 
ikke havde anden Vugge end en gammel udtjent Dragkiste
skuffe og ikke anden Udsigt for sin Fremtid end Daglejerens 
sure Slid og Armod. — En Skaal Sødmælk blev hans Skæbne, 
og en Oktoberstorm hans Held, saa han trods alt kom højt 
paa Straa i sit Hjemsogn.

T. Tohiassen Kragelund skildrer med mange hidtil 
ukendte eller uagtede Enkeltheder et Par af Sognets vigtig
ste Haandværkere og Bestillingsmænd, hvis Arbejde førte med 
sig, at deres Tilværelse blev højt paa Straa: Tækkemanden og 
Skorstensfej er en.

T. Tobiassen Kragelund er forlængst anerkendt som een 
af vore bedste Kendere af gammelt Almueliv i Sydvestjylland. 
Og Fagfolk søger Gang paa Gang til hans Skildringer for 
her at finde de hidtil ukendte eller uænsede Enkeltheder, der 
tilsammen tegner de gamle Slægters Livskaar og Færden.

Højt paa Straa er et nyt Led i de to Forfatteres Skil
dringer af glemte Skæbner og gammel Syssel.
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