
Årets arbejder i mit barn
domshjem. 

Af POVL HANSEN, Valtekilde. 

I. Skovning. 
N år jeg mindes arbejdet, saaledes som vi børn efter 
. ævne fik lov til at deltage deri året igennem, da 
var dette meget forskelligt alt efter de forskellige års
tider. Der var bestandig noget nyt at længes efter eller 
glæde sig til. 

Når tærskearbejdet i loen nærmede sig sin slut
ning hen på vinteren, begyndte vi børn at spørge efter, 
om vi ikke snart skulde til at "skove". 

Sammen med tre andre bymænd ejede far en ·lille 
bøgeskov i Voldstrup, en milsvej fra mit hjem. Den var 
købt af de fire mænd i fællesskab. Af denne skov, fire 
tdr. Id. stor, skovedes hver vinter det nødvendige brænd
sel og gavntræ til hver af ejerne. 

Skovarbejdet skulde helst foregaa en stille frostvejrs
dag i begyndelsen af marts. Var det barfrost, kørte vi 
dertil i vogn, og var der sne, brugtes skovslæden. 

Ved første gry ad dag kørte vi af sted. Hestene blev 
staldet op hos skovfogden, der tillige drev væverhånd-
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værket. Efter en kort synsforretning, hvor de passende 
trær blev udpegede, begyndte skovsavene snart deres høj
stemte sang. Hu, ha, hvor det kunde gyse i en, når 
endelig træet under susen og brusen, knitren og knagen 
sank til jorden. Nu fik vi småfyre håndøkserne fat og sled 
med at faa toppen afhugget, mens skov;;avene delte stam
men i stykker af passende længde til hjemkørsel på skov
vogn eller -slæde. 

Dette skovarbejde i det lystige lag strakte sig gærne 
over et par dages tid; så var det nødvendige antal træer 
fældet og både stammer og grene gjort i stand til hjem
kørsel. Ved lodtrækning blev udbyttet delt mellem de fire 
mænd, og nu kunde så . enhver køre sine læs hjem efter 
tid og lejlighed·. Intet kunde lignes ved en køretur hjem 
højest oppe og længst tilbage på de yder§te topgrene på 
et stort læs risbrænde. Man sad deroppe som i den 
blødeste Luftgynge overskuende alt og alle, mens vognen 
i sagte skridtgang blev trukket hjem, af de adstadige heste. 

Hjemkommen blev vognen væltet udenfor på toften, 
mens læs efter læs bredte sig ved siden af hverandre. 

Her fik de nu lov til at ligge til sidst i marts eller 
først i april, når kulden var gået af luften . 

. Men så en skønne dag, når "vaaren var i luften", 
tog vi i fællesskab fat på brændet igen. De tynde grene 
og kvistene blev ved små håndøkser huggede i stykker, 
så de kunde bruges ved fyringen under gruekedlen. Fore
løbig blev "risbrændet" bundet med halmbånd i knipper 
og henlagt til tørring sommeren igennem for så mod vin
teren at føres ind i tørvejr. Det faste brænde blev- efter 
at gavntræet var udtaget - savet i stykker og derefter 
kløvet - først med buløkse og senere yderligere findelt 
med de små håndøkser. 

Dette arbejde var svært morsomt at deltage i. Det 
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er for mig udadskillelig forenet med de første forårs
varsler: Stærens lystige fløjt fra husets tag eller fra de 
"stivede" poplers top, vibens bistre skrig under dens for
virrede flugt hen over græsmarkerne og sidst men ikke 
mindst den rødmende aftenhimmel mod solnedgang. 

Foruden fællesskoven i Voldstrup var der ved ud
skiftningen tillagt min fødegaard en lille kratskov, kaldet 
Røgnhøj, omtrent 13 s kp. Id. stor; den lå godt en km 
fra gården ved Stishavegyden. 

Herfra hentedes gærdset til de mange risgærder, som 
især den gang fandtes om eller på gårdens marker. 6-8 
læs så store, som hestene kunde trække dem, blev hvert 
år skovet hjem deroppe fra. 

Dette arbejde foretoges ligeledes hen mod slutningen 
af vinteren, helst på barfrost. 

På den bestemte dag, tidlig om morgenen, fulgtes 
farbror Rasmus og gårdens husmand - i mange år den 
milde og fornøjelige farbror Niels - til skovs. Vi børn 
kom først lidt senere, og det samme gjorde gamle Per 
bødker, en fjærn slægtning, der som byens bødker blandt 
de afhuggede hasselris udsøgte sig de kønneste og slank
este til bånd om hans tønder og kar. En skilling stk. 
var den faste pris, han hvert år havde at betale. 

Per var en lille, lavstammet mand, med en stribet 
hvergarns vest og en rød, ulden toplue på hovedet. Vi 
børn var vist lidt bange for den lille, visne, gamle mand 
med den lave, sprukne stemme. Da han senere afløstes 
af den unge Jørgen bødker, var vi meget til freds. 

Vi børn fik nu hver en af de mindste og derfor let
teste økser, og sikken en fryd med den at gå løs på 
haslerne. Her lærte vi rigtig skovhugst. 

Særlig spændende var det, når vi nærmede os en eller 
anden rævegrav ind i den grusede skovbakke. Vi stu-
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derede Mikkels spor og lævningerne fra hans måltider i 
form af ben eller fjer, som lå rundt omkring hulen eller 
ved de stier, hans rappe fod havde trådt ind mellem 
buskene. En enkelt gang kunde det også lykkes os at 
få ham at se paa forbifarten. 

Fuglerederne i hasternes top og muserederne mellem 
deres rødder drog også smådrengenes opmærksomhed 
stærkt, ja sommetider så stærkt, at far måtte minde os 
om at klemme på med øksen. 

Naar vi var kommen i gang, gik farbror Rasmus hjem, 
hentede heste og vogn, og nu skiftede arbejdet imellem 
at hugge ned og at slæbe de afhuggede hasler hen til 
vognen og læsse dem på denne. 

Også her kunde jeg få lov til efterhaanden at 
prøve på at lægge læsset, hvad der er en hel viden
skab, især var det vanskeligt at få "baglæsset" til 
at rumme, h v a d det skulde, og ligge, s o m det skulde. 
Når mine hjælpere løftede en hel favnfuld ris op til mig, 
kunde det jo hænde, at jeg fik risene ind over mig, så 
jeg tumlede ned af læsset; men når det blot ikke skete 
alt for hovedkulds, blev det jo kun en ny kilde til den 
munterhed og arbejdsglæde, som herskede i mit hjem. 

Den hjemkørte gærdset læssedes af langs hegnene på 
marken for der at bruges til udbedring af de lange ris
gærder. 

Il. Hegnenes istandsættelse. 
Arbejdet hermed hørte da også det tidlige forår til. 

Når brændselet hjemme ved tofteporten var bleven hugget, 
savet, kløvet og stablet op, når frosten var gået af jord
en, sneen smeltet, og solen begyndte at blive varm, så 
kom turen til hegnene. Væbnede med hver en spade 
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stillede vi alle mand og begyndte sammenklapningen af 
jordhegnene, som af vandet og frosten var opløst og bragt 
til at skride ned. Undertiden måtte det gøres mere grund
igt og hele jordhegnet påsættes en ny krone. Det kunde 
være både et strængt og besværligt arbejde, som vi 
småfolk ikke just frydede os ved. Nej, så var det noget 
ganske andet, når vi, efter at jorddiget var efterset og 
sat i stand, skulde til at "gærde". 

Farbror Rasmus tilberedte gærdselen, huggede stav
rer og bankede dem i risgærdet, hvor de gamle af ælde 
var gaaet itu. Far flettede den ny riskrone på overkanten 
af gærdet, så det igen blev "så godt som nyt" . De min
dre børn hjalp farbror, mens jeg som den ældre fik lov 
at prøve kunsten "at gærde" . Der hørte megen øvelse 
til. Hvor var det en lyst at se den ny bort, som far 
havde vævet af de smidige hasselgrene hen over det 
gamle gærde; den var det en hel øjenslyst at betragte. 

Blev vi børn omsider trætte, eller arbejdet begyndte 
at kede os, så kunde vi få lidt fristunder til egen an
vendelse. Og her blev opgaven da gærne at "sanke 
sneglehuse". Disse lå halvt gemt omme på nordsiden 
af grøftevolden, hvor der var lidt rigeligt med fugtighed. 
Kun dem, der ingen snegle var i, tog vi; men af dem 
var der mange. Hvor var de farvestrålende, røde, lyse
blaa, hvide, gulstribede o. s. v. Vi tog dem med hjem, 
det var det herligste legetøj senere; men det måtte om
gås med forsigtighed, ellers knasede det itu. 

Det var sædvanlig på denne årstid, at fårene havde 
begyndt at læmme, og vi førte da gærne moderfåret og 
smålammene med os ud på græsmarken med de første 
grønne spirer. Hvis det blæste lidt koldt, medtog vi 
ofte et knippe halm, som de små lam da kunde søge ly 
ved, mens moderen med de dinglende klaptræer om kæb-
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erne pillede de små græsspirer op. Lammene var nogle 
prægtige små legekammerater, især når vi fik dem gjort 
lidt tamme. 

ja, smålammenes lystige leg, forårslærkernes jublende 
sang, sneglehusenes farvestrålende pragt, hvor kunde det 
altsammen fryde øje og øre; mens vi "hjalp de store" 
med deres arbejde derude i den fri natur. 

"Se så", sagde far, når disse forberedende arbejder 
var til ende, "nu må foråret komme, når det vil." 

III. Såningen. 
Men med foråret eller forårsarbejdet tænktes ganske 

særligt på såningen. 
Allerede i flere dage havde farbror Rasmus været "i 

marken med hestene". jorden var harvet og beredt. Nu 
måtte far med derud. Sædekornet: byg, havre, kløver, 
græs og hørfrø læssedes efter tur på vognen og blev 
kørt ud og opstillet i sække ved agerenden, og så 
hængte far såsækken over skulderen og begyndte den 
taktfulde march frem og tilbage over agrene. Krager og 
og stære mødte op i skare, undertiden kom også "stork
langeben" henne fra reden på naboens gård. Denne især 
pyntede i landskabet, når den med gravalvorlig mine og 
stive, spankulerende skridt forsøgte at redde sig nogle af 
de lækre sager. Måger sås også undertiden men dog 
sjældent. 

Til dette arbejde var vi i lang tid kun tilskuere; først 
da vi blev "store drenge", fik også vi lov til at ,,drive 
harve", mens farbror hvilte sig; eller vi fik en mindre 
såsæk over nakken og lærte at gøre det kunstfærdige 
rundkast, der fik kærnen til at sprede sig, så der faldt 
lige meget alle vegne og en passende mængde overalt. 
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Med græsfrøet begyndte vi, det var ikke så tungt 
for sådan en lille karl at bære, og det gjorde ikke så me
get, om vi der kom til at "balke" mellem kastene eller 
på andre steder at så dobbelt. 

Vi spankede så af et par skridt foran og til siden for 
far, så han hele tiden kunde holde øje med en og være 
til rede med råd og dåd, indtil vi efterhånden blev så 
dygtige, at vi kunde klare os på egen hånd. 

Hvor var vi spændt på, hvorledes det nu vilde komme 
op, om det "stod godt". Ti lige så megen ros og ære, 
der vankede, om så var, lige så megen tort og for
smædelse kunde der jo også følge på, om den unge sæd 
fortalte om en dårlig sædemand. 

Det vanskeligste af det hele var at så hørfrø, og her 
tror jeg aldrig, jeg nåde at blive udlært. De to skp. Id ., 
som hvert år i bygskiftet blev tilsået med hørfrø, vilde 
far ikke gærne overlade til nogen anden at så. 

IV. Kvægets udbinding. 
Når såtiden var til encte, begyndte vi børn at se hen 

mod dagen for kvægets udbinding. Det var en munter dag. 
I vinterens løb var den i huggehuset forberedt med 

udbedring af kotøjr, klaptrær så vel som med oplag af 
ny tøjrpæle, legen o. l. 

Den dag, kvæget skulde ud, måtte helst være en stille, 
mild solskinsdag. Hele familien, store og små, selv gamle 
bedstefar stillede nede i kohuset og enten så til eller 
gav sig i lag med køerne. Disse, der allerede i flere 
dage havde vejret den ny grøde, opførte sig under ud
bindingen som berusede ; de brølede, hoppede og sprang, 
slog med horn og haler, så det var ikke rådeligt for 
småfolk i dag at komme dem for nær, og når så endelig 
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man var kommen vel ud af kohuset med dem, ja - så skulde 
man tage sig vel i agt, om ikke de tog marken fat i en så 
overstrømmende livslyst og frihedstrang, at selv den mest 
rapfodede dreng kom til at give op og slippe tøjret. 
Men en sådan falliterklæring så far ingenlunde mildt til . 

Selv om vi også nåde "græslægget" uden at have 
måttet slippe taget, så var lystigheden derfor dog ikke 
mindre; den ene runddans ved siden af den anden ud
førtes indenfor tøjrslagenes områder. Øjnene opspilede 
i hovedet på selv gamle adstadige høvder, ørene daskede 
dem løssluppen om panden, mens benene strittede til alle 
sider, og halen vajede som et flyvende banner. 

Også den følgende morgen kunde man ved udbinding
en mærke noget af gårsdagens stemning; men snart 
faldt alt dog ind i sin rolige gænge, og selv de mindre 
drenge kunde nok så stolt trække af sted med hver sin ko. 

Når kvæget efter nogle dages forløb var kommen i 
ro, blev de sluppet løse, kun hildede med en "nikke" 
om det ene forben, hvorved koen blev tvungen til at gå med 
bøjet hoved og ikke så let kunde finde på at kigge efter, 
hvad der muligvis af rare sager fandtes inde på nabomarken. 

At følge med pigerne ud i marken at malke var et 
fornøjeligt tidsfordriv; selvfølgelig lærte vi hurtigt at 
malke, men denne idræt øvedes dog ikke så meget for 
den nytte, som derved kunde gøres, som for at skaffe sig så 
megen nymalket mælk, som man på nogen måde kunde 
bælle i sig. jeg kendte ikke en drik, der kunde side
stilles med sådan nymalket mælk, der endnu havde koens 
varme i sig og naturligvis også fløden. 

V. Tørveskæringen. 
Det næste store fornøjelige arbejde, som nu stod for 

tur, var tørveskæringen. Til min fødegård henlå to "tørv-
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emål", et på hver af de to moser "Gammellong" og 
"Vendelong". På det førstnævnte var tørven dog om
trent opskåret; men på det andet var der endnu rundeligt. 

I dagene forud sker forberedelserne; redskaberne bliver 
fundne frem og eftersete: Hjulbørene, spader, skovle 
o. s. v. Tørvespaden og det tobladede jærn, hvormed 
tørven "spiddes", bliver slebne. Endvidere bliver der 
sendt bud til farbror Niels om at komme og hjælpe 
os den dag. 

Allerede aftenen forud er alle sagerne læsset på høst
vognen, og tidlig om morgenen drager vi af sted: Far· 
bror Rasmus kører, og hos ham paa "siddefjælen" 
troner far og "husmanden" farbror Niels. Storpigen, 
Maren Simonsen, og vi børn sidder bag i vognen på et 
knippe halm. 

Flere gadeporte i byens gårde står åbne, der er 
nok flere "gårde", der skal skære tørv i dag. 

Ganske rigtig! I det vi kommer ind på den lille mose, 
ser vi andre vogne holde der eller komme bag efter. Nogle 
steder fra kommer man dog også til fods, idet man skub
ber hjulbørene foran sig. Der kunde godt træffes den 
dag, da 6-7 gårdes mandskab ses i arbejde hist og her 
rundt på den lille mose. Dette låner omgivelserne et 
forunderligt liv. 

Vognen bliver fraspænd t, hestene sat i tøjr; mens 
man tager fat på at danne en tørvegrav tæt ved ·siden 
af den fra i fjor, blot med en tynd "balk" imellem. 

Et af dagens største øjeblikke er for drengene nu 
oprunden: I dag har de for første gang i år lov til at gå 
med bare fødder. Strømper og træsko smides op i vogn
en ved siden af de voksnes. Den dag har kun far sit 
fodtøj på. Han holder ikke af at "smide ud", hvad dreng
ene ikke på nogen måde kan begribe. 
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Farbrødrene Rasmus og Niels ælter nu tørven med de 
bare fødder. Det er især fra morgenstunden en kold 
omgang. Vand og tørveælte står dem lige op til knæ
ene ; kun ved at gribe arbejdet kraftigt fat, kan de holde 
varmen nede i den kolde ælte. Snart er tørvernassen en 
eneste tyk vælling, og så er det Marens tur af tage 
fat. Hun kommer nu med op kiltet skørt og bare fødder, 
foran sig skubber hun den tomme hjulbør frem til tørve
graven, hvor læsningen foregår. Rasmus læsser, mens 
Niels fremdeles ælter ny tørvernasser op. Nu er børen 
fuld, og Maren triller af sted med den tunge byrde hen 
til far, som kommer hende i møde med den anden og 
tømte bør; de bytter, og han læsser af og "lægger tros
sen", d. e. den flade strimmel tørvemasse, der 11/a cm 
tyk og 11/s meter bred efterhånden, som bør efter bør 
afgiver sit indhold, forlænges eller omsider endes, for at 
en ny lignende ved siden kan begyndes. 

Far har nok at gøre med at jævne, glatte og fugte 
tørven, alt som den trilles derud. Han må også passe 
nøje på det øjeblik, da den våde masse efterhånden er 
stivnet så vidt, at den kan "spiddes", d. e. skæres i 
stykker med jærnene i den størrelse, som tørvene skal 
have for at kunde tørres og behandles. 

Nu er klokken ni, og der skal spises mellemmad. Man 
udsøger sig en rigtig solvarm, lun og tør plet i læsiden 
af en vidjebusk eller en gammel balk. Er ejerne af de 
nærmeste tørvemål også i dag på mosen i samme ærinde 
som vi, så slår man sig sammen i en lille hyggelig 
klynge og spiser samtidig. 

Ved middagstid hentes hestene; undertiden køres hjem 
til middag for at spare på kræfterne, men i reglen lader 
man vognen blive stående, mens farbror Rasmus rider 
hestene hjem. Det kunde da ske, at en af os drenge, efter· 
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som vi blev større kunde få lov til at ride på den ene 
hest. Det var ikke altid dette gik godt; de unge heste 
var sprælske, og sædet på den bare hesteryg med kun 
tøjr og klaptrær at styre med var tit temmeligt usikkert. 
jeg blev en gang kastet af "den grå" to gange på et 
sådant ridt hjem fra mosen. jeg var ikke mindre gul og 
grøn af ærgelse og undseelse end af de knubs, jeg ved 
faldet pådrog mig. 

Eftersom vi voksede til, måtte vi efterhånden så småt be
gynde at gøre gavn også her på mosen. Noget af det første 
var at trille den tomme bør, som pigen kom med, hen på 
den plads ved . tørvegraven, hvorfra hun skubbede den 
fyldte . Dette var dog et meget kedeligt arbejde i længd
en, da var det dog langt morsommere at hjælpe far 
ude ved trossen; men bedre endnu var at få lov til at 
komme ned i tørvegraven, og der være med at ælte 
tørven eller med skuffen at øse vand op pa den. 

Ved siden af selve det fornøjelige arbejde var der 
også noget andet, der gjorde disse dage til noget for sig 
selv, og det var selve opholdet derude på mosen med 
dens ejendommelige natur og sære plante- og dyreliv. 

I de mange tørvegrave af forskellig dybde voksede 
vidjer, starregræs, flæg, mægtige dunhamre og meget 
andet, som vi ikke traf hjemme på gårdens mark, der 
var underlige ukendte blomster, der var muse- og bekka
sinreder, og især undredes vi over det rige, mangfoldige 
insektliv, der fandtes både i vandet og blandt planterne. 
At vi også fiskede karudser og gedder, er nærmest en 
selvfølge, og kunde vi være så heldige at få nok til en 
fiskeret om aftenen, ja da var vi højt oppe. 

Det var sådan en dag ganske umulig for den ellers så 
tålmodige og meddelsomme far at besvare hele den mængde 
af spørgsmål, som summede ham om ørene. jeg mindes især 
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en gang, vi havde opdaget nogle dyr, som far kaldte 
vandrotter, og en anden gang nogle, han kaldte heste
igler. Da havde far nær glemt at få tørven spiddet i 
tide, så udførligt måtte vi have besked om disse sære 
dyr, som vi havde opdaget og fanget. 

Dagens glanspunkt kom dog nok først, når vi skulde 
have eftermiddags-mellemmad. Det var hvert år byg
melspandekager, dækket af stikkelsbærkompot, som var 
lavet af de ny grønne stikkelsbær. Mor kom i hendes 
velmagtsdage ned på mosen med pandekagerne og de 
øvrige gode sager, og så fortalte vi i munden på hver
andre til hende alt, hvad vi havde set og oplevet på 
den vidunderlige mose. 

N år nogen tid var gået, skulde vi så ned at "vende" 
tørven og senere "stable" den. Og var vejret så blot 
nogenlunde, burde den være tør og tjænlig til hjemkørsel, 
inden den travle høst stod for døren. 

At køre med farbror ned på mosen og hente tørv, 
var jo fornøjeligt nok; men det var næsten umuligt at 
få tørven læsset enten på eller af, uden at få øjnene fulde, 
og det var fælt, hvor det kunde kradse og svie i øjnene. 
Køreturen på halmknippet længst fremme i vognen med 
et stort læs tørv bag sin ryg, var det bedste. At "bære 
tørv ind" fra vognen derhjemme stod ikke i høj kurs hos 
os børn, kun hvis vi kunde få lov til at "bænke" (det 
er at lave en tørvemur tværs over rummet ved at lægge 
tørv på tørv som mursten i en mur), kunde vi føle os 
optaget af arbejdet. Til at "bænke" var mor en hel mester. 

VI. Høhøsten. 
Efter tørveskæret kom der nu en rar tid, arbejdet gik 

ikke så hårdt på, kun i brakmarken måtte farbror og de 
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brune hyppig ud en lille tur. Men nu begyndte man at 
vænte høhøsten, "slåtiden". Det var skærsommeren sar
bejdsfest. 

Allerede havde far og farbror flere gange været ude 
at se til "slågræsset", om det snart var tjænligt. Var 
kløveren slået fejl, hvad ikke så sjældent skete på de 
sparsomt gødede agre, så indtral høstetten tidligt; var der 
kløver, måtte man trække tiden noget længere ud. Raj
græs, timote og hejre var de sædvanlige græsarter. 

Vi børn syntes næsten, det var synd for den skønne 
kløvermark at "slå" den i sådan halvmoden tilstand; ti 
hvor var den dog dejlig. Der stod rødkløveren med sit 
røde hoved og hvidkløveren med sit hvide, der var de 
lange græsstrå med deres frøhylstre, og der var - des
værre kun - de pragtfulde hvide "gåseurter" og den 
gule "mælkebøtte". Hele kløverlægget drev af dufte, 
fine, krydrede og sælsomt blandede-; så stærke var de, 
at man ordentlig måtte udvide brystet for rigtig at kunde 
ånde dem ind i fulde drag. Og hvor havde de flittige 
bier travlt, uophørlig summer de en om ørene, det er 
hvidkløveren, de især besøger, se hvor de kan bore sig 
på hovedet ned i blomsterkalken. De store sort- og 
hvidbrogede "brumbasser" har også travlt - altfor travlt 
til at ændse os småfolk; vi kan godt få lov til at sidde 
ganske nær ved dem og se dem i arbejde uden fare for 
at blive stukket af dem. 

Også sommerfuglene træder deres luftige dans hen 
over kløvermarken. Det er, som om livet for dem kun 
er dans og leg. 

Men foruden alt dette er der i kløvermarken endda 
meget meget mer at iagttage for en lille opmærksom fyr, 
som endnu har tid og lov til at ligge så lang han er, hen
strakt på "skåren" eller gemt inde i det tætte slågræs, 
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hvor kløveren står med bøjet hoved over hans lille ansigt 
og nikker fortroligt og meddelsom i den lette sommer
brise, mens lærken slår sin trille højt oppe i den sol
fyldte luft. 

Når høet så er vejret og skal rives og stakkes, så 
må drengene med i arbejdet; de lidt større kan godt be
gynde at bruge en rive, og de små kan i hvert fald 
sidde oppe i stakkene og "træde dem sammen", mens 
de ældre løfter høet op til dem; en fryd uden lige 
at sidde der. 

Høets duft er meget forskellig fra græssets - ikke 
mindre stærk men sødere, mere krydret, næsten berusende. 
Den, der som barn i dybe drag har suget den ind derude 
i den fri natur, han g lemmer den aldrig. 

Til at slå kløverskiftet var der gærne "fire jærn"; 
de kunde i reglen klare arbejdet på en dag. Slåmaskinen 
var endnu ikke kommen i brug og heller ikke hesterive. 
Når der skulde stakkes, måtte pigerne med ud i marken, 
og så gik det jo dobbelt livligt til. Ikke sjælden traf 
det sig da, at storken fra nabogården også mødte op 
og afsøgte de revne agre, om der ikke skulde findes en 
eller anden vildfarende frø, som forvirret hoppede omkring, 
efter at høet var revet fra den. Den lille gårdhund kunde 
dog ikke godt tåle mester langben i vor nærhed, den 
fik da altid travlt med at jage den paa flugt. Pudsigt 
var det at se, om storken da - som undertiden kunde 
ske - blot fløj op på den nærmeste høstak og herfra, 
som den alvorsmand, den er, lod "Munter" gnældre op 
af fuld hals og danse kankan på bagbenene rundt om stak
ken, hvor den jo ikke kunde komme op. 

Dagen for høets hjemkørsel må atter regnes for en 
af de store dage i en lille landsbydrengs liv : Op på 
"siddefjællen mellem farbror Rasmus og farbror Niels og 
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af sted ud over marken i susende trav, mens læssetræet 
hopper og springer, vrider og vender sig i bunden på 
vognen. Rasmus læsser, og Niels "rækker". Køres der 
hen til den næste stak, er der mulighed for, at man kan 
få sig en ridetur på læssetræet, hvis hoved er stukket 
ind i "hunden", en lille stump tov bag i vognen. Men 
desværre for den lille rytter: Farbror holder ikke af den 
ridning, et par gange kan man måske med lidt held få 
den prøvet, men så ender det altid med et udstedt for
bud, og farbrors forbud er uomstødelige. Det var jo kede
ligt. Man prøver så at hjælpe farbror Niels med at rive 
det hø sammen, der under læsningen spredes omkring 
vognen. Denne virksomhed lønnes med megen ros, men 
bliver dog · i længden lumsk kedelig. Godt er det, at far
bror Niels er så munter og fornøjelig at være hos. 

At ligge, så lang man er, ovenpå et højt og sving
ende læs duftende agerhø, mens vognen sagte vugger 
sig op ad ryg og ned i ren hen over de let bølgende 
agre, det er omtrent højdepunktet i en lille landsbydrengs 
sommerglæder. Solen skinner, lærken synger, høet duft
er, og hestene pruster og nikker dernede foran vognen, 
mens farbrors sikre hånd styrer det hele langsomt og 
forsigtigt mod hjemmets tofteport 

Ret ofte fik vi dog ikke lov til at køre med på læs
set; dels sinkede det i det travle arbejde, og dels holdt 
farbror ikke af det ansvar, som var uadskillelig forbunden 
med at have børnene oppe på læsset. 

Hvis læsset væltede, hvad der undertiden kunde ske, 
så kunde det jo se slemt nok ud for de små medagende. 
jeg mindes således en gang nede paa Gammellongsmosen, 
at vi havde fået læsset et grumme stort læs hø, og nu 
skulde vi age med hjem oppe på læsset. jeg havde med 
min fork lige fået sat mig til rette hos farbror, da et af 

2 
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hjulene skærer gennem mosens grønsvær, og hele læs
set slår over. I farten kastedes jeg i en lang luftbue 
lige ud i en blød hængedynds tørvegrav, hvor det gav 
et ordentligt smask, da jeg faldt; men hvor jeg for resten 
tå så blødt som på edderdun. Forken havde jeg i faldet 
slynget over mit Hoved så langt ud i mosen, at jeg nær 
aldrig havde fået den fat igen. 

Eftersom vi børn voksede tit, måtte vi tage hånd i 
med også ved høbjærgningen. Vi fik da anvist vor plads 
oppe paa høslyden. Her skulde vi "tage", d. v. s. med 
en fork flytte høet længer ind på slyden til far, som 
"satte" det. Her oppe havde ogsaa lillepigen sin plads, 
mens storpigen "rækkede af" fra vognen. Når vi skulde 
have høet længst tilbage til den anden ende af slyden, 
måtte vi undertiden sende bud ind efter mor, for at hun 
kunde hjælpe os med et par læs. Nåda, hvor der blev 
fest deroppe på det halvmørke stænge, når mor således 
måtte med i rækken. Længe ad gangen kunde det jo 
ikke være, ti maden skulde jo også passes. 

VIL Kornhøsten. 
Men arbejdet over alle arbejder i årets løb var alligevel 

høsten. Henad tiden begynder far en daglig vandring 
ud til "ruglægget", gærne har han et par vipper med 
sig hjem derude fra, for at også andre i huset kan afgive 
deres skøn om modningsgraden. 

Endelig kan dagen bestemmes, - omtrent en uges
tid forud. Kortere kan det ikke godt være, ti der skal 
jo samles mandskab; rugen er på langt nær den ypperste 
og værdifuldeste kornsort; den er først moden, den ind
leder høsten, og derfor har arbejdet med den præg af 
fest. Så meget mandskab skal skaffes til veje, at hele 
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skiftet kan mejes og "sættes sammen", i løbet af en og 
samme dag, og så skal man endda helst være færdig i god tid. 

Var afgrøden svær, måtte vi beregne fem par høst
folk; var den mindre, kunde måske fire besørge det. Far
bror Rasmus og Niels var selvskrevne, men de andre tre 
måtte man se at skaffe til veje. Fremmede husmænd 
var vanskelige at få hold på, men så måtte byens hånd
værkere holde for: Skrædder, skomager, smed, tømrer, 
murer o. s. v.; svendene måtte også med. I høsten stod 
alle håndværk stille; alle måtte samle sig om den store, 
vigtige opgave at bjærge markens grøde. 

Til hver en høstkarl, som man fik lovning på, måtte 
aer jo . også skaffes en "optagerske". Her måtte hus
mandskoner, sypiger o. lign. holde for. Et held var det, 
at de forskellige gårdes marker sjældent modnedes sam
tidig. Vore marker var gærne blandt de første. 

Blandt forberedelserne til rughøstens dag hørte da 
også den, at far måtte op til slagteren efter fersk kød. 
Noget som ellers kun skete ved de mest højtidelige fa
miliefester. Men fersk oksekødsuppe hørte den dag med 
til det daglige brød. Den måtte mor sørge for, samtidig 
med, at hun havde sine småbørn at passe, og her kunde 
jeg som den ældste åbenbart have gjort godt gavn ved 
at hjælpe hende; men ak nej, den dag var det ikke mu
ligt for alt i verden at blive hjemme fra marken. 

Far hentede leen ned fra loftet og gjorde den i stand, 
noget som den nærsynede farbror ikke havde så let ved; 
også riverne blev eftersete, mens pigerne fik høstdragten 
frem fo·r dagens lys. 

Næste morgen ved daggry var alle på benene; det 
vilde dog være en evig skam, om høstfolkene skulde 
komme og tage en på sængen; helst skulde man have 
alt morgenarbejdet med heste og kvæg fra hånden; og 
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når man da renvasket og iført sit ny pæne sommerarbejds
tøj hørte lænkehunden mælde de første høstfolk, da var 
alt, som det skulde være. 

De fremmede høstkarle mødte ligeledes med ny høst
dragt, blaa lærredsbukser, blaa vadmelstrøje og stråhat, 
kvinderne i søndagskjolen med hvidt lærredsliv og med 
det store hvide lærredsforklæde, der med bånd bandtes 
sammen omme bag på i knæhøjde. På armene havde de 
skinnende hvide ærmer, der heftedes fast med nåle oppe 
på skulderen, og på hovedet havde de ældre kvinder 
endnu i min barndom solhatte, som H. C. Andersen skild
rer dem med de påtrykte, spraglede tulipaner og roser, 
røde, gule og blå alt efter omstændighederne. De yngre 
kvinder havde "fl agrehatte", mest hvide eller dog lyse. 
Det tynde, fine hattetøj var spændt ud over buede spansk
rørsribber, så hatten sluttede omkring hele hovedet og 
rammede ansigtet ind, kun bag til endte den som et li lle 
nedhængende slæb, der dækkede pigens hals mod sol
strålerne. 

Når alle de væntede var mødt, gik man ind til davre
bordet, øllebrød -- med stegt flæsk som eftermad. For 
lutter spænding og forvæntning kunde vi børn næsten 
ikke få en bid ned. Endelig er da "de store" færdige, og 
vi skal af sted. Lejlen med det stærke fynske gammelt-øl, 
der i et halvt års tid har ligget lagret og væntet på 
høsttiden, tilfalder det os større drenge at bære. Det er 
lige til nøds, vi kan skuldre den. Høstkarlene griber 
mejetøjet med den skærpede le og går foran, de unge 
piger lægger arm i arm og følger efter, sidst kommer 
husmandskoner.ne. Vi drenge er snart her, snart der. 

Hvor kunde denne korte morgenvandring dog være 
henrivende, lærkerne hang skyhøjt oppe og ringede dagen 
ind, de fine morgentåger lå endnu nede over åen i dal-
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bunden, en enkelt lille forsinket dugdråbe tindrer i morgen
solen, skønt de burde jo helst være forsvunden fra rug
ens strå, før disse blev bunden sammen til neg. 

Når rugageren var nået, gjordes der holdt; pigerne 
hjalp hverandre at binde "høstærmerne" på, og mændene 
smider trøje, vest og halsklæde, så de nu fremtræder i 
de blå lærredsbukser og den hvide skjorte foroven, en 
meget klædelig dragt. De haler nu frem den nyanskaffede 
"vætte" ( strygespån belagt med smergel), rejser meje
stangen på enden og "vætter" (hvæsser) leen, så dens 
skingre sang lyder vidt ud i egnen. 

Og så går det løs. Forrest i rækken går forkarlen 
på gården, her farbror Rasmus, så kommer de unge 
ugifte karle eller håndværkssvende, og sidst kommer hus
mændene. Gårdens storpige følger forkarlen og derefter 
sypigen og husmandskonerne. En pige efter hver karl . 
For hvert hundrede alen eller så, standses og hvæsses. 

Far får nu nok at gøre med at "sætte negene sam
men". Og er der fem jærn, kan han ikke godt klare sig, 
undtagen vi hjælper ham at slæbe negene sammen. Far 
vil helst, at vi også stiller dem op; han er utrættelig i 
at lære os den svære kunst at "sætte sammen"; men "ak, 
den kunst er tung at lære"; arbejdet må han ofte gøre 
om efter os. 

Kl. 9 holdes hvil. Man finder et godt sted, ved mund
ingen af mergelgraven, i læsiden af et hegn eller som 
oftest ved en "ån" (således kaldtes på Fyn det, man anden
steds kalder en hob eller trave). 

Madkurven, som far har båret med ud i marken, bliver 
nu hentet frem tillige med øllejlen. Bægge dele har 
stået i skyggen et eller andet passende sted. Måltidet 
består af smurt mad, hjemmebagt hvedebrød med smør 
og ost, rullepølse og røget lammekød i brede baner; alt 
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af egne frembringelser. Lejlen vandrer fra mund til mund, 
dog holder kvinderne mest af mælkevandet i blikspanden; 
øllet er for stærkt, siger de. Den hvilende gruppe tager 
sig overordentlig malerisk ud. Nogle sidder med ryg
gen op ad de rejste neg, andre ligger på ryggen, så 
lange de er, hen ad jorden med et neg eller to til hoved
pude, andre igen sidder med rank ryg og benene lagt 
under sig som en østerlænding. 

Efter måltidet retter man ryggen lidt, ser sig om, 
letter hilsende · på hatten over mod nabogårdens høst
folk, som også holder frikvarter; og så tages der atter fat. 

Er tiden til middagen inde, bringes leerne så vidt 
muligt i sikkerhed ved at hænges op i hegnenes trær 
eller gærder, for at ikke løsgående kreaturer skal komme 
til skade i dem. Karlene, som således bliver løse og 
ledige, tager løb til og prøver at springe højdespring 
over ån'ene eller foranstalter et rask lille væddeløb. Man 
skal helst kunne vise, at man ikke er kørt træt. 

Er man kommen hjem til gården, går karlene hen til 
gårdens vandtrug og pjasker sig lidt, mens kvinderne 
foretager en lignende nødvendig rensning inde i bryg
gerset, og så tropper man op ind i stuen. ·- Her skal nu 
mors dygtighed stå sin prøve. Bordet skal jo være dæk
ket til tid og time med den dejligste ferske suppe og 
peberodskød. 

Det gør godt at få sig et forsvarligt måltid ovenpå 
formiddagens travle slid, og enhver gør da også sit bedste 
for at tømme mors gryde, hvad dog næppe nogensinde 
lykkes. 

Nu var der middagssøvn fra halv et til halv to, så 
drak man kaffe med et stykke brunt kandissukker til men 
uden brød. Og så drog man atter i marken og hængte 
i med arbejdet, til mor endelig klokken fire viste sig med 
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mellemmaden. Det var varme æbleskiver og hvedebrød 
med te. Nej, hvor det smagte, når man først havde fået 
sig indrettet en lille hyggelig læplads. Hvis mor havde 
kunnet overkomme det, havde hun undertiden stikkelsbær 
eller ribs med i en tallerken eller stegte æbler, ti til rå 
fortæring var de endnu ikke modne nok. 

Nu kom så det sidste "forled" af arbejdsdagen. Det 
var jo det sværeste ; men nu kunde man da også se ende 
på arbejdet. Det skulde helst kunne afsluttes i god tid. 
På slutningen opstår det meget vigtige spørgsmål, hvem 
der skal have "den gamle"? D. v. s. hvem der skal 
binde det sidste neg. Det var der grumme nødig nogen, 
der vilde. Men blev det nu en af de unge piger, det 
hændte, vakte det altid stor jubel. 

Så snart det sidste neg var bunden, fik "sammen
sætteren" meget travlt med ~t få d e t og de andre endnu 
liggende rejst igen; ti det gjaldt om at blive færdig, før 
mandskabet inde på de andre gårdes marker. Det var 
en stor ære at være først. Nu kom det store - og af 
os børn længe væntede - øjeblik, da der skulde råbes 
hurra. Alle samlede sig i tæt klynge omkring far, som 
med anstand løfter hatten højt over sit hoved og stemmer 
i. Hele flokken, både mænd og kvinder, følger efter bedste 
ævne hans exempel. 

Vidt ud over byens marker gjaldede råbet og for
kyndte for alle og enhver, at vi var bleven først eller i 
hvert fald, at vi nu var færdige med at "høste" 
(meje) rugen. 

Med kortere eller længere mellemrum lyder nu lign
ende hurraråb fra de øvrige, som også i dag har "høstet" 
rug og nu er færdige. 

Med hjemturen giver man sig rigtig god tid. Først 
må man have hentet de klædningsstykker, som man under 
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arbejdet har lagt fra sig, så må vi børn atter i gang 
med øllejlen. Pigerne får atter fat arm i arm, karlene 
kaster. mejetøjet på skulderen; den blankslidte le løfter sig 
skyhøjt over deres hoveder og blinker og lyner i den 
synkende sols stråler, træerne derhjemme omkring gården 
sender deres skygger længere og længere ud imod os, 
som om de vil være de første til at byde os velkom
men hjem efter fuldendt dagværk. Aftenklokkerne fra de 
omliggende . kirker begynder at ringe sol i bjærge, mens 
de sorte krager tavse og i træt og langsom takt styrer 
hjem mod reden i Bredelandsskovens trær. 

Nu gælder det at blive skyllet godt af under pumpen; 
i karlekammeret kan håret redes; vest og trøje kommer 
på, og så er man rede til den solide aftensmad. Denne 
afsluttes med varmt gammeltøJ sødet op med sirup. Her 
skulde man helst passe lidt på; ti det fynske gammeltøJ 
er ikke just at spøge med; vi børn fik da også kun en · 
lille kop at flotte os med. Imidlertid løstes nu lidt efter lidt 
de noget tørre og bundne tunger, og især viste mangen 
en gammel Husmand sig nu i besiddelse af en veltalen
hed, som i højeste grad forbavsede os småfolie Sam
talernes genstand var da næsten altid de samme to; enten 
var det historier om, hvad der i de gamle karles dage 
havde tildraget sig på hovmarken, hvor de i deres ung
dom havde været med, eller det i det andet tilfælde var 
krigsminder fra treårskrigen. Især det sidste æmne fik 
os børn til at lytte med den mest anspændte opmærk
somhed. En af husmændene havde været ordonans for 
oberst Helgesen ved Frederiksstad. Han var utrættelig i 
at fortælle om denne hans ungdomshelt En anden havde 
været med ved Frederits. Eller om vi havde Hans Hen
rik murer med, så spændtes vor opmærksomhed til sin 
yderste grænse. Som (han kunde fortælle om sine sol-
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daterdage, sin lille røde (dragon-) hest og især om kam
pen ved Riis skov, hvor prins Salm-Satm selv havde 
hugget ham over hjælmen. Nej, det var og er ikke til 
at beskrive. Og sikken en tilhørerkreds fortælleren i 
disse øjeblikke havde for sig. Vidunderlig. 

Omsider brød de gamle op; men ungdommen var 
endnu ikke til pas at gå i sæng. Man forlagde blot skue
pladsen til haven, hvor man slog sig ned på den kreds
dannede bænk i det åbne lysthus, hvor udsigten var fri. 
Helst skulde fuldmånen stå deroppe på sydhimlen og 
lægge sit sølvslør ud over havens trær og buske og 
markens brede bue, så var alt, som det skulde være. 

Så begyndte sangen; i ældre tid altid sang af en en
kelt, mens alle de andre hører til; men efterhånden vandt 
fællessangen frem; især hørtes tit Mads Hansens sange 
lyde i sådan stille høstaftener fra de lune bønderhaver: 
"jeg elsker Danmarks bøgelunde", "Fo ajle di småblom
ster" o. lign. Ind imellem kommer så en enkeltmands
sang, det skal gærne være en af pigerne, der må lægge 
stemme til : "jeg gik mig op på højen bjærg, så ned i 
dyben dal" eller: "Det var en lørdag aften, jeg sad 
og vænted dig". 

lmidlerid begynder dog trætheden at gøre sig gæld
ende; den muntre kreds bryder op - "i morgen er der 
jo atter en dag". 

Men det er jo da sikkert nok: der høstes kun rug en 
dag hvert år. -

Også den dag, hvor man "kører rug ind", er en vig
tig dag. Endnu sidder dybt rodfæstet i mit minde lyden 
af' den første høstvogn, som ruller i marken. Hestene 
strækker ud, så vognen skumpler, mens "bindestangen" 
(eller læssetræet) støjende tumler hid og did mellem 
"haverne". 
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Rugen blev kørt gennem tofteporten tværs over 
gårdspladsen og hen i gadeporten, hvor den læssede vogn 
standsede for at blive læsset af, idet negene kastedes 
over portens sidevægge ind i de to lad, som grænsede 
op til den, et på hver side. Portlågerne ud mod by
gaden stod vidt åbne, og udenfor på gaden rullede høst
vogne med korte mellemrum forbi, snart tomme, snart 
fuldlæssede. Flere af byens gårde havde nemlig deres 
marker liggende på den side af byen, og kom således 
til at køre frem og tilbage forbi vor port. Hilsen og 
tilråb veksledes bestandig dagen igennem mellem de forbi
kørende kuske og vort mandskab inde i porten. Sådan 
en dag, hvor arbejdet foregik ligesom for åbent tæppe, 
var for os børn som et æventyr. -

Også byg og havre blev hver for sig mejet på en 
og samme dag, hvis da ikke vejret stillede sig hindrende ; 
dog blev der her mejet "på skår" (ikke bunden op efter 
leen), så der var ingen optagere med i marken; dagene 
lignede vel "rughøstens" dag, men kun som et anden
dags-gilde kan ligne et førstedags. Heller ikke indkørslen 
var så morsom; ti da læssedes af i tofteporten eller gennem 
et "høhul" fra gårdspladsen; gadeporten var lukket, og 
det muntre samspil med de andre gårdes høstfolk afbrudt. 

Her som i høhøstens tid var det i min bsrndom kør
selen på den tomme eller læssede vogn, der var dagens 
store øjeblik; men der var dog også meget andet uden
for det sædvanlige. Oppe på ladet, der hvor neget fra 
vognen første gang blev kastet hen, vrimlede det med 
de forunderligste insekter og smådyr i massevis. Øren
tvistene var vi bange for, der gik sære frasagn om deres 
uhyggelige indfald i øret på folk, billerne og de lang
benede edderkopper var mere skikkelige, men de brogede 
Vorherres-høns var rigtig vore venner. Den lille landsby-
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dreng talte ikke mange år, før han med en af de små 
høns løftet på fingeren højt mod himlen kunde med til
hørende syngende tonefald udtale de hemmelighedsfulde 
ord: "Flyv, flyv, Vorherres høne, op til Gud og bed om 
godt vejr til i morgen!" Denne besværgelsesformular 
måtte ofte gentages de snese af gange, indtil endelig det 
lille dyr efter de utallige gange at have løftet på vingerne 
endelig spiler dem til den afgørende flugt. 

VIII. Hørren. 
Blandt markens forskellige afgrøder var der en, som 

indtog en særstilling. Det var hørren. 
l min hjemegn havde hver gårdmand gærne sin lille 

plet hør inde i byglægget I reglen fra en halv til en 
hel skæppe land. Far havde dog sædvanlig mere, i reg
len omtr. to skp. Id. tilsået med hørfrø. Ved et tilfælde 
var han nemlig en gang i min tidligste barndom fra køb
mand Maegård i Odense kommen i besiddelse af noget 
hørfrø - "ægte Riga-frø", - som overgik i godhed alt, 
hvad man hidtil der i egnen havde set. Vor hør var næ
sten altid fem-seks tommer længer end andre folks, og 
så var "hørtaven'~ så stærk og smuk, som hos ingen 
anden. Der gik ikke så lidt ry af denne mærkelige hør; 
far kunde sælge meget ·mere frø af den, end han kunde 
avle, og alle vegne viste den de samme gode egenskaber. 
Altså vi havde mere hør end folk i almindelighed 

Far såde frøet med egen hånd; her fik vi drenge ikke 
lov til at prøve; det skulde sås - påstod far - mere 
end dobbelt så tyndt, som ellers i almindelighed var reg
len. Hørstykket var altid læggets sideste og fugtigste del. 
Når hørren var kommen op, skete det ofte, at andre folk 
måtte ned i marken og tage den i øjesyn, så kraftig den var. 
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Når hørren var mellem en og to tommer lang, skulde 
den luges; vi kravlede da på knæene rundt over hele 
hørstykket og lugede med fingrene alle ukrudtsplanterne op. 
Knæene blev ømme, og hørren blev at se, som var den 
tromlet, men - forunderligt - et par dage efter havde 
den rejst sig; det var ikke mer at se på den. 

St. Hans-aften måtte hele familien ud at "rise" den, 
d. e. sætte grønne ris hist og her på alle sider og hjørn
er af hørstykket, for at ikke heksene, når de red til 
Bloksbjærg, skulde "tage hørren". Under mangfoldig 
skæmt og munterhed satte både far og mor og vi børn 
vore småris, hvis grønne top ragede op over hørren. 
Kun farbror vilde ikke være med; han trak blot på skuld
ren derad og passede sin grødnadver, mens vi andre 
drog af sted. 

Hvor kunde sådan en hørmark være smuk i blomst
ringstiden. De små fine blomster dækkede de grønne 
blade og stilke; og når så vinden strøg hen over ageren 
og fik hørren til at gynge, kunde det godt minde om "blå 
bølger". 

Omtrent samtidig med byggen var også hørren moden 
til ruskning. Hele husets samlede mandskab stillede da 
en skønne dag og begyndte arbejdet, d. v. s. trak hørren 
op med rode, hvorefter den blev lagt ned på jorden for 
at frøkapslerne, "knævlene" kunde tørres. Her lå den så 
i nogle dage, til knævlene var bleven så tørre, at de 
kunde ringle lydeligt mod hinanden som småbjælder, så 
blev hørren samlet op, "bunden med halmbånd" i store 
lwipper og kørt hjem i loen. 

IX. Hørren rives, rødes og brydes. 
Når det så en dag blev uvejr, så man ikke kunde 

komme i marken, gik man atter i lag med hørren. En 
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hørrive blev skruet fast i en af stolperne i loens væg. 
På hver side af "riven" blev et af hørknipperne anbragt 
på gulvet lidt tilbage. En pige eller en af os drenge 
løste knippet op, og det var nu vor opgave at udskille 
hørknippet i håndfulde af passende størrelse. Disse hånd
fulde blev overgivet til farbrødrene, Rasmus på den ene 
side og Niels på den anden side af riven, og nu kastede 
de to mænd i skiftevis takt toppen af hørren ind i "riven", 
hvorefter de trak til sig, så de runde hørknævl blev reven 
af stilken og faldt ned på logulvet under riven . 

Når en håndfuiJ var ren for knævl, blev den lagt hen 
til far eller mor, som stod og bandt den afknævlede hør 
i "støver" (små neg ombundne med nogle hørstrå). 

Det var et muntert arbejde : De små hørknævl ringlede, 
hørriven sang for hvert et tag i den, og alt imens gik 
samtalen lystigt i det lille selskab. 

Men nu kom det allermest spændende: Hørren skal 
"rødes". Den bliver atter læsset på vogne og kørt ned 
på tørvemosen. Her udfindes en passende tørvegrav en
ten på vore egne "mål" eller på andres, og her dannes 
så "røden". Efter en bestemt fremgangsmåde lægges de 
små "støver" ud i vandet således, at den ene ikke kan skilles 
fra den anden; men det hele bliver en eneste stor flyd 
ende, sammenhængende masse. En eller et par mænd 
stiller sig ud på "røden" og ordner "støverne". Endetig 
er alt i vandet, flåden føres hen til et passende leje, og 
der dynges så græstørv ovenpå, så længe og s§ mange, 
indtil den sidste snip af "røden" er forsvunden under 
vandskorpen. Denne fløterbestilling, der gærne tilfaldt os 
drenge var meget eftertragtet og udførtes naturligvis 
med bare fødder og med skjorteærmerne smøget op lige 
til skulderen. 

Når hørren havde "fået nok", blev den atter fisket 
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op med lange forke og derefter kørt hjem og "bredt" 
hjemme på græsmarken. 

Det , fæle arbejde at "brede" den våde, halvrådne, 
stinkende hør, eftersom den kørtes hjem fra mosen, 
tilfaldt mest pigerne, undertiden med en husmandskone 
til hjælp. 

Når hørren endelig var vasket af i forskellige 
regnbyger og derefter tørret af sol og vind, blev den 
atter undersøgt; man tørrede en håndfuld og prøvede, 
om "skæverne" vilde knække over og skille sig fra "hør
taven". Om så var, kunde den "broues". Men først 
måtte den tørres til gavns, undertiden kunde dette opnås 
ved at stille dem op i vind og sol; men sjælden var 
vejret hertil godt nok. Man kunde da hede bagerovnen 
og sætte den der til tørring en nat over, eller man la
vede en tørregrav. D. v. s. man gravede en grav ned i 
jordsmonnet i nærheden af, hvor hørren lå "bredt". Gra
ven var gærne fem. kvarter dyb, en alen bred og 5 -6 
alen lang. Hernede på langs i gravens bund blev der 
nu optændt en tørveild, der helst skulde ligge og gløde 
og varme men ikke blusse for stærkt. 

Når ilden var kommen godt i glød, blev der Jagt tre 
lange Jægter på langs over graven foroven, og herpå 
bredte far nu hØrren i et tyndt lag, som røgen og var
men kunde trække op igennem og rigtig knastørre hørren. 
Når dette var sket, blev den atter samlet op, og mens 
ny knipper blev lagt på, blev den tørre hør båren hen 
til dem, der skulde "broue" den, bryde eller knække 
skæverne af hørtaven ved hjælp af en "broue" (en hør
bryde). Sædvanlig var der sådan en dag fire-fem "bro
uer" i gang. Far måtte skynde sig, om han skulde nå 
at tørre hør til dem alle. 

En og anden gang kunde det hænde, at en kastevind 
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kunde bringe tørvegtøderne til at flamme op så højt, 
at der gik ild i hørren, som lå til tørring. 

Da hed det : Redde, hvad reddes kan. Ilden kunde 
springe som et rovddyr fra den ene ende af graven til 
den anden ; og især hvis det blæste lidt, kunde de an
tændte taver flyve langt omkring. Et sådant fyrværkeri 
var genstand for vi børns højeste undren; men det ind
traf dog kun sjældent; ti man "brouede" ikke gærne 
hør i blæst. 

Senere indrettede morbror Hans sammen med far en 
tørreovn nede på hans toft. Her foregik tørringen langt 
sikrere og med meget mindre brug af brændsel. 

Når den lange, fine hørtave således ved "brouens" 
hjælp var blevet renset for de fleste skæver, blev den i 
store håndfulde snoet i "dukker" og derefter bunden sam
men i knipper og henlagt på loftet, til vi kunde få den 
skaget eller skettet. 

X. Skagningen. 

Hertil brugtes de såkaldte skagekoner, i reglen ældre 
husmandskoner der fra landsbyen. Vi plejede gærne at 
have fire-fem stykker af disse samlet, og hjalp så selv 
til alle i gården, som kunde afses fra andet nødvendigt 
arbejde. 

Skagekonerne mødte om morgenen hver med sin skage
fod og skettel. En tærskelo var gjort ryddelig, og her 
stillede de nu op i to rækker, en på hver side af loen; 
med vort eget mandskab kunde der stundom være en 
halv snes mand. En stol var hensat til hver person, og 
hver valgte nu sin stol, idet man søgte det naboskab, 
man helst ønskede. Et knippe af de "brouede" dukker 
hør blev lagt midt ind på gulvet, og vi småfolk havde 
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nu travlt med at dele dukkerne ud til de forskellige ar
bejdere. Dukken blev lagt over skagefoden og fastholdt 
med venstre hånd, mens skettelen ført af den højre hug
gede som et sværd ned i hørren og sprængte de ved
hængende småskæver bort. Alt imens g ik snakken 
ustandselig, især livede den op, når mor henad efter
middagen kom med kaffe og kage. De gamle skage
koner fortalte om deres ungdom, da de gik til hove, eller 
man kom ind på minder fra krigsårene, helst treårskrigen. 
Her var Grete Garders og Stine Bankens uudtømmelige 
i at berette. Grete kom helt i fyr og flamme, når hun 
hviskende berettede, hvorledes hertugen af Augustenborg 
ganske sikkert under krigen havde holdt til henne på 
herregården Hellerup og derfra drevet spioneri. Den 
noget yngre Johanne Frisk'ens, som havde fem-seks uægte 
børn, og som bode i en lille indsidderstue, holdt mest 
af at fortælle kærestehistorier og synge viser om samme 
æmne. Alt hvad der af den slags hændte i byen og vid
ere omegn, vidste hun på en prik at mælde om, og 
hvad enten denne eller hin var kommen godt eller "galt" 
af sted, skulde Johanne nok skrive deres skudsmål. Mest 
spændende var det dog, når det var gået "galt". 

Far holdt ikke rigtig af disse forhandlinger i vi børns 
nærværelse; men det var vanskeligt at stoppe munden 
på Frisk'en, når hun først havde fået den i gang, og hun 
var jo forresten en dygtig "skagekone". jeg har dog en 
følelse af, at disse historier ikke fandt nogen videre sang
bund hos os børn - til forskel fra de ældre; men når 
Grete Garders begyndte på spøgelseshistorierne, så vok
sede vore ører næsten til æselsører. Når samtalen gled 
herover på, og det gjorde den hyppig, da var alle til en 
begyndelse fuldstændig enige om den ting, at der intet 
som helst overnaturligt var til; det hele var kun løgn og 

Svendborg Amt 1920



Årets arbejder i mit barndomshjem. 33 

forbandet sludder. Men var enigheden herover først slået 
fast, så skulde det jo heller aldrig fejle, at en og anden 
alligevel fandt det mærkeligt, hvad hun både den og den 
gang havde oplevet. Grete Garder vilde således ikke 
tro noget af det hele, men kirkelam, det var der "Gud 
hjælpe mig". Hun havde i hvert fald set et, og det var 
da også redeligt nok, at det kun havde tre ben. Derimod 
var hun fuldstændig ude af stand til at forklare, hvordan 
det egentlig kunde have sig, at hun en aften på det og 
det sted havde mødt en mand, der gik og bar sit eget 
hoved under armen. Det var godt, man ikke vidste rede 
på sådant noget, og hun takkede sin Gud og skaber for, 
at hun ikke forstod sig på den slags ting. 

Havde samtalen antaget denne retning, kunde jeg godt 
se, at far blev urolig, og det skulde da næppe fejle, at 
vi børn fik besked om et og andet, som netop nu skulde 
udrettes. Men det var os plat umuligt at fjærne os, imens 
sådanne ting var til forhandling. Ud af døren måtte vi 
jo; men i næste øjeblik sad vi inde i ladet (korngulvet) 
ved siden af loen, stille som mus helt henne under lo
balken, hvor vi let kunde høre hvert ord, der lød, men 
ikke kunde ses af nogen inde i loen. jeg var slet ikke 
glad ved sådan at narre far; men jeg kunde ikke styre 
min videbegærlighed på det område. Gamle Gerder Bloks 
holdt mest af at fortælle om den tid, da hun tjænte som 
malkepige og Kristoffer som røgter. Det var en "mo~som 

ti'" og så lo Gerder med sin tandløse, indfaldne mund 
og fortalte ivrig op, men tog den meste morskab for sin 
egen part ved at le alt for meget. 

I de dage skagningen varede, fik vi børn lidt mer' 
at vide om et og andet, end vi måske strængt taget 
havde godt af, og end far syntes om. Men hvor var 
det dog nogle "mo'somme" og spændende dage. 

3 
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Efterhånden fik også jeg min skagefod og skettel og 
kunde snart optræde ved siden af de andre som deres 
ligemand og medarbejder. 

Når endelig al hørren var skaget, blev skageblårene 
omhyggelig rystet op af skæverne og samlet til side. Af 
dem blev der senere om vinteren spunden reb til tøjr. 

XI. Heglingen. 
Det næste afsnit af hørrens historie var heglingen. 

Den blev dog ikke foretagen af husets egne folk men af 
"hørsyingeren". Rundt omkring fandtes der sådanne; men 
ingen kunde i ry og dygtighed hamle op med Kristian 
hørsvinger fra Brangstrup. Samme mand var der vældig 
rift om; i mit hjem hed det: Ham eller ingen. Kristian 
var en lille firskåren mand, meget tyk og fed, men sær
deles velbygget. Hans hænder og fødder var usædvanlig 
små og smukke; det var hans lyst at koketere med deres 
lidenhed, og mange var de lejlighedshistorier, han gav til 
bedste, om hvordan pigerne i de gårde, hvor han arbej
dede, tog fejl af deres egne og hans træsko eller vanter, 
da størrelsen var den samme. Hvor var det morsomt at 
høre den snaksomme mand fortælle om, hvordan han som 
ung overgik alle andre i idrætter. Kom han på sin vej 
til et markled, lukkede han det aldrig op, som andre men
nesker plejede; men han tog løb til og sprang højdespring 
derover. Tvivlede nogen på disse og lignende fortællinger, 
så udfordrede han dem straks - til væddeløb f. eks. 
Kostelig morede vi os, især hvis det var en af vore 
piger, som havde været tvivlende og nu fik en sådan 
udfordring tværs over middagsbordet. At undslå sig hjalp 
intet; det skulde de øvrige medspisende nok sørge for. 

Svendborg Amt 1920



Årets arbejder i mit barndomshjem. 35 

Når måltidet var til ende, stilledes op uden for gangdøren. 
Målet var - nede i den anden ende på gårdspladsen, den 
!odør, bag hvilken Kristian stod og heglede. Kapløbet 
afgjordes dog gærne efter få skridts løb med, at pigen 
gav tabt; ti Kristian hørsvinger løb ikke, han formelig 
fløj hen over gårdspladsen og lod den uheldige bejler 
langt bag sig; men skønt han således måtte løbe alene, 
var der dog aldrig tale om at standse, før han nåde sin dør 

Kom man nu ind til ham med beundringen præget 
i sit ansigt, så var Kristian rigtig i sit es. "Ja" hed det, 
"jeg kan også andet end løbe, jeg kan tælle på flere forskel 
lige sprog". Vi tvivlede. "Hvor har du lært det?" spørger vi . 
"Det lærte jeg hos prokuratorens sønner, da de gik på latin
skolen", lød svaret. Vi måtte naturligvis også prøve at tælle 
f. eks. på fransk. Den gamle lo var snart som et sproginsti
tut Hørsvingeren talte for, og vi prøvede at sige ham efter. 
Når vi havde nået de tyve, standsede han. Længere havde 
han ikke lært. Senere hen, da jeg i modnere år kom til 
at lære fransk, genkendte jeg til min store fornøjelse Krist
ian hørsvingers franske talord og opdagede da, at jeg 
endnu havde dem alle i behold i hukommelsen. 

Også på tysk kunde han tælle, dog kun til tolv. Vilde 
· vi nu ikke slå os til ro med det, men forlangte at få be

sked med de øvrige tal op til tyve, så satte han et højst 
pudserligt ansigt op og påstod, at denne sidste del af 
talrækken behøvede vi ikke at lære; ti den var dansk. 
Vi gav imidlertid ikke op men forlangte, at han s k ulde 
fremsige den fra ende til anden. Han tog så fat; men 
når vi riåde til tallet 12 (Zwølf) fortsatte han i tælletone: 
A wol ej lyvn, her skal stå tyvn". 

Vi tvivlede og besvor ham ikke at bedrage os men 
kun holde sig til den nøgne sandhed; men han lagde hov
edet på siden, lukkede det ene øje halvt i, og skævede 

3* 
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på en ubeskrivelig komisk måde til os, mens han stadig 
forsikrede, at det var bundægte tysk. Det var umuligt at 
afgøre, om han drev spøg, eller det var alvor; men så 
meget er vist, at vi drenge lærte hele ramsen op til tyve. 
Og så meget er også vist, at Kristian hørsvinger var 
en vidunderlig børneven, og det var en fest, når han kom. 

Af hegler førte han altid to med sig, en grovere og 
en finere; bægge blev skruet fast i lovæggen. Nu hen
tedes den skagede hør ned fra loftet, og dukkerne blev 
e~ for en trukket gennem heglerne, først den grove, så 
den fine. Heglernes lange, spidse ståltænder sang, så 
det var en lyst at høre, når hørsvingeren trak hørren 
igennem dem. Der var som musik i gården i de dage. 

Nu var hørren tjænlig til spind, og de skinnende aske
blonde dukker blev meget kunstfærdig lagt dobbelt og 
snoet sammen, hvorefter de gemtes i mors store drag
kisteskuffer, til hun og pigerne i vinterens løb kunde få 
tid til at spinde dem. 

XII. Efterårsarbejder. 

Sidst i september faldt såtiden for rug og hvede, den 
klaredes uden fremmed hjælp og forløb omtrent som det 
tilsvarende arbejde om foråret. 

Oktober udfyldtes mest af pløjearbejde, det var i denne 
måned, stubmarkerne skulde "fældes". At fælde stubjord 
regnedes for noget af det letteste pløjearbejde, og det 
var her, vi drenge tidligst fik lov til at prøve vor dyg-
tighed bag en plov. · 

I begyndelsen kostede det både sved og trætte lem
mer; men forholdsvis hurtigt lærtes de forskellige greb 
på redskabet, og synderlig store var vi ikke, før vi kunde 
tumle ploven i en stubmark. 
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jeg tror, at af alle bondens forskellige, større arbejder 
blev dette mig det kæreste. Der var en forunderlig stille poesi 
udbredt over sådan en pløjemark en solsløret oktoberdag. 
Flokke af krager samledes bag en i pløjefuren, enkelte 
kunde efterhånden blive så tamme, at de spankede næsten 
helt ind til ploven. Råbe og kives kunde de; men det 
var altigevel så morsomt at have dem om sig op og ned 
af ageren; Hestene kom man også til at holde af, når 
de da ellers nogenlunde vilde lystre en. 

Gik man således fure op og fure ned, kunde man få 
en følelse af her at være både på jorden og himlen nær
mere i sin gerning end noget andet menneske på jorden. 
Der skulde pløjes, som om man skulde pløje velsignelsen 
op af jorden, og dog kunde intet menneske tvinge den 
frem, nej der måtte samtidig bedes, som om den skulde 
bedes ned fra himlen. Men plovmanden, som går her, 
han er den af alle, som på hele samfundets vegne først 
modtager markens velsignelse - Guds velsignelse ; den 
lægges i hans hånd for derfra at uddeles til hele det 
menneskelige samfund som "det daglige brød". 

ja hvor kunde man dog føle sig forunderlig let og 
lys i sindet, når man efter sådan en pløjedag vendte hjem 
med hestene, mens oktoberdagens løvfaldsstemning smelt
ede sammen med aftenens vemod og mildhed, det var 
næsten ikke til at spænde fra og drage af sted hjemad med 
sit spand, før lyset allerede glimtede fra de små vinduer; 
en og anden gang kunde man endog få lyst til at pløje 
videre, hvis månen havde været så venlig at hænge sin 
lampe op. 

Nu var tiden også inde til atter at tage kvæget på 
stald. Først blev de taget ind om natten og atter slup
pen ud om dagen til en lille friluftstur ud over hele gård
ens samlede marker. 
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De gamle kør kunde godt huske deres pladser inde i 
stalden og finde op i deres egen bås; men ungkvæget 
fløj forvildet omkring i stalden fra den ene plads til den 
anden, og hver især af dem måtte med stort besvær 
bringes derhen, hvor deres bås væntede dem. 

Først hen i november indtraf deres sidste udflugt; nu 
blev det for koldt, de vilde heller ikke ud på marken; 
men vendte øjeblikkelig næsen hjem igen mod den 
lune stald. 

Kun fårene vedblev hele vinteren, når det blot var 
tørvejr, at gå ude om dagen, mest på den nysåde rug. 

At passe kvæget godt med æde og drikke var nu en 
af gårdens vigtigste arbejder; men den sværeste og bryd
soroste af vinterens sysler var dog den at få kornet tærsket. 

XIII. Tærskningen. 

Her havde farbror Rasmus og "husmanden", farbror 
Niels, fast arbejde måneder igennem. Når vi børn vågn
ede om morgenen, kunde vi inde i sængen høre plejl
ernes taktfaste slag mod logulvet, og når vi om aftenen 
sad ved vort lille tællelys inde ved bordet, lød de endnu. 
De bød os det sidste farvel, når vi gik hjemmefra til 
skole, og de var det første, der atter bød os velkommen, 
når vi kom hjem. Hvor vi gik og stod, i stald eller 
huggehus, i gård eller i stue, så hørtes de overalt og 
bredte som en hjemlig, kendt hygge ud over den grå
kolde vinterdag i mit hjem. Endnu kan det hænde mig, 
at jeg en og anden gang gennem vinterdagens snetyk
ning med sjælens øre synes at opfange plejlernes takt
faste sang fra mit fjærne barndomshjem. 

Når en passende korndynge var aftærsket, var det 
fars tur; nu skulde den "kastes" med kasteskuffen. Der-
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efter blev den "harpet" - blæst - på "harpen", og så 
måltes den op i sække for at blive kørt de tre mil ud 
til Odense og blive solgt til købmand Vilhelm Maegård. 

l tærskeloen var der for koldt for os børn at opholde 
os; da var der meget lunere og behageligere ovre i kostalden. 
Der gik vi da for det meste og hjalp far med at fodre og 
muge, til vi omtrent var lige så dygtige dertil som han selv ; 
vi kendte hver en ko og hver en kalv og vidste på en 
prik, hvorledes hver af dem skulde behandles og fodres. 
Og alt imens faldt der mangen en god samtale af med 
far, som ikke her havde travlere, end at han altid fik god 
tid til at snakke om løst og fast med os. 

Men også stuerne havde om vinteren en dragende 
magt over os børn. Der kunde vi nemlig altid være sik-

r 

ker på at finde mor ved rokken, hvor hør, blår og uld 
skiftevis fyldte ten efter ten. 

Synge kunde mor ikke, heller ikke kunde hun syn
derlig med at fortælle æventyr eller sligt; men det var, 
som om luften omkring hende var så stille, varm og 
kærlighedsfyldt, at vi altid følte det så velsignet at være 
i mors nærhed. Rokkens snurren blandede sig med plejl
ernes slag. Dette var som en a n d e n tone, der altid lå over 
hjemmet, mildere, blødere og varmere end hin fra tærske
loen men lige så uadskillelig som denne for hjemmets verden. 

Af andre småarbejder, der hvert år regelmæssigt vendte 
tilbage, og som optog os børn, så længe de stod på, kan 
endnu nævnes enkelte. 

XIV. Rebslagning. 
Alt det tøjr, der brugtes i gårdens drift, lavede vi 

selv dels af de afklippede hår af hestenes haler og dels 
af de skageblår, der var for grove og urene til at spindes 
til garn på mors rok. 
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Når en barsk vinterdag sneen rigtig "røg og føg" 
om hushjørnerne, og det ikke var til at jage en hund ud, 
så kunde det hænde, at far kaldte på os, vi skulde da 
ind i lag med blårene. Fra loftet hentede far de urgamle 
håndtene ned, som fra arilds tid havde havt sin plads 
deroppe på lægterne under taget. Blårene blev lagt frem 
på en stol med en økse eller anden tung genstand oven 
på til at holde dem fast. Om denne stol eller løse bænk 
satte vi os så hver med sin håndten og begyndte spind
ingen, således som det vel må have foregået i de gamle 
oldtidsdage. Farbror Rasmus var en mester i denne gamle 
kunst; men snart lærte vi ham kunsten af og kunde hur
tig mælde fuld ten. Når det indtraf, fik vi en af de mind
re søskende til at "holde tenen", mens vi vandt den af 
i et nøgle, der efterhånden kunde vokse så stort som til 
en fod eller mere i tværmål ; men så kunde vi heller ikke 
tumle det mer men måtte begynde på et nyt. 

Når sketteblårene var spunden, kom turen til "heste
hårene" ; men det var meget vanskeligere at udrede og 
spinde, så dem fik vi først lov til at komme i lag med, 
når vi var udlærte mestre i at spinde blår. 

Når endelig sådan efter flere dages arbejde både blår 
og hår var spunden, blev skuepladsen forlagt ud til tær
skeloen, hvor de morsomme primitive redskaber til reb
slagningen nu blev stillet op, mens vi under den største 
opmærksomhed og med en brændende arbejdslyst lærte 
en ny "kunst", nemlig at "lægge reb". Vi fik naturligvis 
lov til at prøve os i alle "kunstens" grene for også her 
under de "stores" vejledning at opnå mesterskabet. 

Efter endt arbejde blev rebene efter at være forsynet 
med klaptrær, legen og tøjrepæle hængt op på loftet for 
at gemmes til sommerbrug. De stærke hestehårsreb til at 
tøjre hestene i, de svagere blårreb hovedsagelig til kør og får. 
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XV. Uldens behandling. 
Al den uld, som i mit barndomshjem brugtes til vad

mel- og hvergarn, til strømper o. s. v., havde vokset på 
gårdens egne får. Når lammene hen på eftersomren var 
nogenlunde groet til, blev hele hjorden - gærne fem 
får med lam - drevet hjem i fårestien. Imens havde mor 
og pigerne lavet den varme lud til i et par store kar nede 
i tofteporten. Fårene hentedes nu frem et for et; far og 
Rasmus løftede dem op og lod dem - med benene i 
vejret - langsomt synke til bunds i karret med den lunkne 
lud, idet man blot passede godt på at holde hovedet 
oven vande. Nu fik de to piger travlt, en ved hver side 
af karret, med at gnide og skruppe ulden ren, mens fåret 
efterhånden af mændene drejedes og vendtes, indtil hver 
en uldtot var gået efter, så fik fåret lov til at rejse sig 
op på benene, mens en skål rent vand langsomt blev 
hældt ned over dyrets ryg fra nakken til halen. 

Når dyrene så en dags tid eller to efter var bleven 
godt tørre, måtte de store uldsakse frem ; ti nu skulde 
dyrene klippes. Det lange gildesbord, som ellers havde 
sin plads på loftet, blev nu hentet ned og !'>tillet op i 
en af loerne, som forud var renset på det bedste, og her 
hentedes fårene så ind af os børn; mens karlfolkene ved 
fælles hjælp løftede fårene op på bordet. Der kunde nok 
ligge to ad gangen. Mor og storpigen væbnede med 
hver en saks stillede sig op, således at dyret, der lå på 
siden, vendte benene ind imod dem. Idet de nu med 
venstre hånd og arm strammede ulden tilbage, brugte de 
så saksen med den højre, idet de begyndte fra bugen 
og renklippede dyret over mod ryggen. Var den ene 
side færdig, blev dyret vendt og klipningen fortsattes så 
på den anden, indtil den sidste uldtot var skilt fra krop-
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pen, og det tålmodige lam frysende og forknyt atter slap 
fra sine plageånder. 

Under klipningen gjaldt det for kvinderne om ikke 
med den store, skarpe saks at stikke eller klippe dyret 
i skindet; ti så blev de urolige og derved udsat for end
nu flere stik eller klip, mens arbejdet samtidig sinkedes. 
Atter her lagde jeg tidlig mærke til, hvor smukt og hur
tigt mor kunde få arbejdet til at skride fra hånden, mens 
hun samtidig kælede for dyrene og snakkede godt for dem. 

Den tørrede uld blev opbevaret i nogle store "veje
garn", der hængte oppe på loftet. Et mindre hængte 
ude i bryggerset, deraf tog mor en håndfuld til de fat
tigfolk, der kom og bad om "lidt i Guds navn". 

Når de lange vinteraftener var inde, blev ulden taget 
frem igen, og så fik vi småfolk travlt med at "pille" den, 
d. v. s. med fingrene at rede de større og mindre uld
totter ud og derefter hjælpe pigerne. Og nu blinkede 
kartens fine tænder i tællelysets skin, mens dens skrattende 
sang mældte om rappe næver på skaftet. Og når en
delig "tøgen" var færdig, hvor kunde den da se lækker 
og fin ud, så let og så blød som dun ; man behøvede 
bare at puste lidt kraftig til den for at få den til at flyve 
lige over i mors kurv, hvorefter tøgerne igen af hende 
blev hentet op en efter en i rask rækkefølge for at spindes 
til det stærke og pæne uldgarn. Når tenen var fuld, kom 
haspen, og "fed" ved fed blev lagt hen, til de en gang 
enten blev sendt til farveren for at blive farvet eller og
så på garnvinden blive omdannet til garnnøgler og bragt 
ud til Anders væver (Anders Isak) i Boltinge for at væves 
til de lange stykker vadmel, som - efter at være stam
pet, overskåret og farvet mellemblåt - tjænte hele gård
ens mandlige befolkning til vadmelsklæder, mens kvind-
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erne af det farvede garn Jod sig væve det SJTIUkt mønst
rede hvergarn. -

XVI. Lysestøbningen. 
'også i lysestøbningen deltog vi børn med den største 

iver og arbejdslyst. De glatte, afbarkede, omtrent en halv 
alen lange hyldepinde, de såkaldte spid, måtte være til 
stede i tilstrækkeligt antal. Men da de omhyggelig gem
tes fra år til år, voldte d·et ingen vanskelighed. Lysegarn 
måtte være indkøbt i forvejen. Det blev nu oprullet og op
opskåret i passende længder og af passende mange trådes 
tykkelse, hvorefter det blev bundet løst på spiddene med et 
par tommers mellemrum fra det ene lys til det andet. På 
hvert spid kunde der således sættes garntråde til om
kring en halvsnes lys. Spid efter spid med det påhængte 
lysegarn lagdes nu forsigtig i en bunke på et trug, så 
det var Jet for hånden. Så blev tællen af de slagtede 
får og lam smeltet til en flydende masse, og derefter 
hældt i den store, flade jydepotte, som med sine sorte, 
en halv meter høje sideflader tog sig meget anselig ud. 
Mor lærte os at tage fat i enden på et af de henlagte 
spid og lade de ti tolv forskellige stumper lysegarn, hvar
over lysene skulde dannes, sænke sig ned i den smel
tede tælle. 

En del af denne tælle blev nu hængende i garnstump
erne, når vi atter løftede spiddene op. Tællen størknede 
temmelig hurtig, når den kom i luften, men for dog at 
skaffe den nødvendige tid dertil, blev spiddene lagt 
tværs over en stige, således at hver af spiddets ender 
hvilte på en af stigens sideplanker, mens "lysene" hang 
ned mellem stigens trin. Under stigen henstilledes en 
række trug eller bakker for at opfange den tælle, der 
endnu kunde dryppe fra de nedhængende lys. Hele stigen 
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kunde såle<jes være fyldt af spid, det ene tæt ved det 
andet. Uafbrudt skiftede man spiddene, så de det ene 
øjeblik blev dyppet i tællen og det næste hængt tilbage 
på stigen for at størkne. Når lysene havde været dyl?pet 
så mange gange, at de var blevet tykke nok, blev de 
løsnede fra spiddet og lagt hen til senere brug i lyse
stage og lygte. 

Allermorsomst var det dog at støbe det tregrenede 
helligtrekongerslys, som måtte dyppes mange flere gange 
end noget andet lys, fordi det skulde være meget tyk
kere end alle de andre. Det var dog ikke skik hos os 
som hos enkelte andre at indkapsle krudt i lyset på det 
sted, hvor det delte sig i de tre arme. --

Og hermed er da året rundet og dets arbejder endt. 
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