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Denne lille publikation var egentlig
fra starten tænkt som en gave til mine
børn og børnebørn for at skaffe den
Iidt forbi,ndelse til den nærmeste fortid-
Men ved tilfældigheclernes spil og igen-
nen Holger Hansen kon jeg i forbindelse
med Det lokalbistoriske Arkj_v i Brenderup,
som syntes at denne beskrivelse måske
skulle have en lidt større udbredelse. Og

når den nu er færdig, skylder jeg en stor
tak tiI arkivets meclarbejdere og støtte-
foreningen, son står bag trykningen samt
iøvrigt ti-I a11e, der bar nedvirket ved
t i Irett e1æggel s en.

Ejler Lasthein Jensen



LANDSBYLIV

I et hyggeligt selskab har j
slndigt øjebtik saqt, at når
så ville jeg skrive lidt om,
de sig i en lille landsby i
verdenskrige.

eg engang .i et let-
jeg blev pensioneret.
hvordan .livet forme-

årene mel I em de to

Nu er dagen passeret, hvor jeg er overgået ti1
penslonisternes rækker. Denne mærkelige dag, hvor
man møder på kontoret som sædvanfig, men det er,
llgesom der er noget, der ikke er helt, som det
plejer. Min efterlø1ger har overtaget de kunder,
jeg qennem mange år jævnligt har besøgt, og når
te.Iefonen ringer, er det, ligesom jeg trækker mig
tilbage fra den, for der er jo egentlig ikke mere
at snakke om. Da jeg så endelig drister mig t11
at tage den, så siger vedkommende noget om, at i
dag er det så sidste daq, og at det er a.Lt for
tidligt at holde opr o9 at jeg jo er ung endnu,
og hvad man el f ers siger i sådan en situation.

Ved middagstid får jeg besked på at tage hi em og
slappe af og så mød e på Hotel LiIlebæ1t, hvor di-
rektionen og de nærmeste medarbejdere qerne vil
hilse rigtigt af med miq ' Det var en hyggelig ' lil-
le fest, med taler af de forskellige og gensvar fra
2

Nå, men noget skal der jo ske, og jeg begynder at
tømme mit skrivebord, noget af det , jeg har gruet
for og trukket ud til det sldste, fordi jeq ved,
at når det er tømt, så har jeg ikke mere at gøre
i det firma, hvor jeq har halt min daglige gang
og gerning gennem det meste af tyve år. - 5å går
je9 da i gang, standset op af og til, blader i
brochurer, der var nyheder, da de Ior man ge år si
den kom frem med nye varer, der blev introduceret
Jeg får øje på en foderplan, det er lavet til be-
sætningen hos en kunde, der nu forlænqst er død,
og sådan bliver det ved, t.i1 skrivebordet er tomt
og en hel papirsæk er lu.ld og k 1ar ti1 losseplad-
sen. Det må være den samme fornemmelse, en qamme 1

håndværker ville have, hvis hans værk tøj pludseli
skulle smi des på lossepladsen.



-rn side, men med en vemodig undertone,
iald tra min side.

hvert

:'idt i vemodiqheden skal je9 ikke qlemme alle de
:1ge a fskedsgaver, fra d irektionen, fra ko11eger,
sa-t et hav al llasker fra vore forbindelser gen-
-:- årene.

\æste dag var første februar, oS jeg var
rensionist.

'rar jeg nu vil prøve at teqne et billede af et
landsbysamfund i m e 1 I e m k r 1g s å r e n e , så må det ikke
betragtes som et historisk uangribe.ligt dokument,
ren som et t.ilbaqebllk over en svunden lid, som
jeg ser den med mi ne øjne. Andre øj ne ville sand-
sr nligvis se anderfedes på den tid, men til gen-
gæ1d tror jeg lkke, at billedet ville variere ret
-eget fra den ene landsby til den anden.

\oget af det aller første, jeg erindrer, er Fars
hjemkomst fra s i k r i n g s s t y r k e n . Han havde været
rndkaldt flere gange under Første Verdenskrig.
Det husker jeg ikke, da jeg først er født i 1915.
[]en hans hjemkomst - det har ve.l været i slutnin-
gen af 1918 - står .i korte ql imt fuldstændig klart
for mig. Jeg husker helt klart den b1å uniforms-
jakke med to rækker blanke knapper, oq at han tog
mrg på armen.

\u skal vi lrem til 1920, inden der sker noget,
der rigtigt fæstner sig i min bevidsthed. Far
havde planlagt byggeri af en ny I ade, og til det
skulle der bruges materialer af lorske.llig art,
b1,a. støbegrus, som karfene hen tede med hesLe-
roqn fra grusgraven i Håre. Vi havde to karle, og
de må have kørt i mange dage, for elterhånden
rar der et helt bjerg al grus inde på gårdsplad-
ser] .

T11 alt det grus skulle der også bruges en masse
cement, og det var en af de helt store oplevelser,
da det bfev leveret, Det skete neml i q med store,
t unge militærlastbiler med faste gummiringe.
J



Det var nogle, Plum i Assens havde erhvervet fra
Tyskland e fter krigssammenbruddet. Det var den
første bil, jeg så, og jeg kan huske, at jeg var
temmelig bange, når det store uhyre væItede ind
på qårdspladsen.

Da de forskellige ingredienser var samlet sammen,
kom August Larsen fra Eskør og støbte cementsten
af det hele.

Tømrer Jensen, der var tidens store tømretmester,
skulle påtage siq tØmrerarbejdet oq samtidig have
opsyn med de andre håndværkere. Hans arbejde
begyndte i s kov en, hvor han sammen med skovfogeden
udpegede de træer, der skulle bruges til spær 

'samt tømmer i det hele taqet. Når træerne var f æl-
det, blev de også - 1i gesom qruset - hentet hj em
af vor egen vogn og lagt et sted omkring gården.
Så 9ik svenden i gang med at hugge dem tll med en
speciel økse, der kaldtes en "bredbiIder'r. Den
havde facon omtrent som de økser, man kan se på
bi.lleder af en skarpretter i funktion.
På et eller andet tidspunkt må de væte 9ået i gang
med se.lve byggeriet. Det har jeg ikke fæstnet mig
så meget ved. Jeg kan derimod huske, at vi havde
alle håndværkerne på fu 1d kost.

Rejsegildet foregik efter traditionelt mønstet,
bare med den forskel, at vi dengang fik ø1 og
hj emmebagte va fler med syltetøj i stedet for
røde pø1ser, som der jo er tradition for I dag.
Efter rejsegildet var der så tilbage at lå tækket,
oq af hensyn til stuehuset og den længe, der var
bevaret, og som var tækket med strå, skulle det
nye også tækkes med strå, og det skulle Kronborg
og Sto re Frederik tage sig af.
De kravlede ude på taget og l agde rørene til ret-
te, og så skulle en af karlene være inde på den
anden side og stikke tækkenålen ud iqen, sådan
at tækkenålen og tråden kom rundt om lægterne.
Det var ikke sprogets kønneste blomster, han trak-
terede med, hvis nå1en ikke kom ud på det rigtiqe
sted. Det var vist i det he le taget nogle grove
historier, han kunne Iortæ].1e. Jeg kan nu ikke
huske, de var sær1iqt morsomme; men det er nok,
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fordi jeg ikke forstod pointen.
For en ordens skyld skal det nævnes, at det var
Hans llurer fra Emtekær, der havde murerarbejdet.
[1^ter hvad man sagde, hørte han oqså til den
barske type, der ikke gik af vejen for at stange
et par raske øretæver ud, hvi s det ikke gik stærkt
nok.
Det var en begivenhedsriq sommer for en drenq på
5 år.

Fra de kommende par år husker jeq ikke så lor-
tærde11g meget; doq er der enkelte ting, der har
prentet sig klart i min erindring.
In af de t ing, der gjorde stærkt indtryk på mig,
rar, da soqne fogedens kone døde. Det var vor nær-
meste nabo, og jeg havde ha ft min daglige ganq
hos dem fra min spædeste barndom. Hun Iå i sengen
i flere måneder. De sagde, det var blodmangel.
Hun havde en sØn i København. Han sendte af oq ti1
en kasse med gode ting ti1 hende, bl.a. tomater,
Det var første gang, jeg så tomater, og aldrig
svntes j eg, at jeg havde set noget så strålende
rødt. Jeg skulle da også smage dem på et stykke
rf ad, men det var nu ikke den helt store oplevelse,
Først e fterhånden som de blev a.lmindelige, 1ærte
vi at sætte pr is på dem, tiI afveksling fra salt-
kod, som var det almindelige på1æg.

I årene deromkring havde vi en drabelig snestorm
en juleaften, og lor os var det særlig uheldigt,
at Far det år var sne loged, så han oq alle byens
karle måt te skovle sne både første juledag oq an-
den j uledag. Først tredie juledaq var der ryddet
så meqet op, at de kunne qå hjem og holde jul med
god samvittighed.

[]lers gik livet sin daglige gang. Vi havde næsten
h'"er dag besøg af en af de rullende forretninger,
bageren lra Ejby kom på brødtur en gang om ugen.
En gang om uqen kom oqså baqeren fra Nakke; deri-
meffem kom så KarI Slagter med kødvognen.

D-. havde aff e en trækasse bag på ljedervoqnen med
to luger bag.i.
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0m 1ørdagen kom margarinemanden fra Nørre Aby. Han
solgte margarlne direkte lra labrik. Nu var deL
sådan, at fabrikken ikke måtte tilsætte l-arvestof ,
så margarinen vat omtrent hvid som fedt, oq Ior
at råde bod på det b lev der med hver pakke marga-
rine udfeveret en lille kapsel med smør farve, og
så kunne man i kølvandet af margarinemandens rute
iaqttaqe husmødrene, der stod og æ1t ede latven
ind i marqarinen.

Det var også i disse år, vl fik forbindelse med
omverdenen. Hidtil havde det været sådan, at hvis
vi sku.Lle til 0dense, så måtte vi først kØre med
hestevogn til tjby Station og så med toget derfra.
Imedens vi var i 0dense, var hestene opstaldet på
g æ s t g .i v e r g å r d e n . Til Ass en s måtte vi kØre med
hestevogn hele vejen.
l,len så var der en ung mand, det hed 14adsen, som
startede en daqlig bilrute Husby-Ejby-Assens. Han
holdt til oq havde station hos CIaus Bang; men
elter et par år solgte han bilen, en Ford T med
plads tll 10 personer, til "Ruteras", son snart
ski ltede bilen ud med en større og bedre t og som
så ellers kørte den samme rute, omtrent tiL han
døde t midlen a I ha]v f.i erdserne.

En enkelt beqivenhed fra den tld skal nævnes. Det
er greve Ben t l edel.ls død og begravelse. Jeq var
en af de få lra sognet, der overværede begravel-
sen, alLså h ø j t i d e 1 I g h e d e n , i kirken, hvor der
effers kun var adgang for .indbudte. lYen jeg var
så heldig at vær e gode vennet med graverens sØn
Henry, og på den konto fik jeq lov til at overvære
hele høj tideligheden op pe fra balkon en ved orqlet.
Kong Chr. d.I0. og dronning Alexandrine var med, og
så ellers repræsentation fra adelen i hele landet.

I april 197? uar det slut med den helt lrie tilvæ-
re1se, idet jeg da s amme n med 16-17 andre skulLe
begynde at gå i skole i Husby. Vl blev aL.1e sammen
ful9t derop af stolte mødre, der skulle præsen-
tere deres a fkom, og e fter nogen diskussion bfev
der e fterhånden fundet en plads til os alle sammen.
Jeg kom t.i1 at sidde sammen med Age Føns lra
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5dr. Aby, fordi vi var
og deL i ndeba r, at vi
skoletid sad sammen på
Åge var 1.idt tunghør,
nær ved katederet som
get velbeqavet.

lige gamle på 2 dage nær,
i næsten hele vor syvårlge
den forreste bænk, fordi

oq så skutle han sidde så
muligt. Han var iøvrigt me-

Lærerinden hed Frk. Pedersen, hun var meget tække_
1ig med højhalset bluse og sort nederdef . Hun var
temmelig kedelig, og de voksne sagde, aL hun var
missionsk, Jeg husker ganske tydeliqt, at vi ind-
ledte den første skoledag med at synge: "I Østen
stiger solen op.,'

Hjemmefra havde vi i et tornyster el1er en ryg-
sæk medbragt tavle, pennalhus, myrebogen, en tav-
lekLud og en madkasse. Det sidste var meget vig-
tigt, for vi qik i skole til k1. J allerede i før-
ste kfasse, men så til gengæ1d kun hveranden dag.
Irk. Pedersen fik os da fært at 1æse efter myre-
bogen: s-o siqer so, s-Ø siger sø, k-o si ger ko,
og inden året var gået, havde vi da gjort store
fremskridt både med 1æsnlng og skrivning på den
medbraqte tavle. NogIe af pigerne havde en lille
[]aske vand med til at lugte tavlekluden med; vi
drenge kl arede det med at spytte lidt på tavfen.

Da vi efter sommer ferien kom i skole igen, var vi
a1le rykket op i anden klasse. Da var fr k. peder-
sen rejst, hun skulle gi ftes, og i stedet var kom-
flret en frk. Vestergård, som var mere robust I men
hende lik vi ikke så meget med at qøre, for nu
skulle vi til at qå ved .Iærerne. Nu havde vi
kun 1ærerinden et par timer om ugen. Samtidig var
der også kommet en ny andenlærer, som hed Anåersen.
Han var hel t nyudklækket, og så var han fra 0dense.
Han var lidt mere feminin, end vi var vant til
ude på landet, og han blandede sig i de lørste
mange år ikke ret meget med be folkningen; men
han var en dygtig 1ære r, og vl havde en morderliq
respekt for ham, og så var han ens over l-or alle
børn.

Det samme kan ikke hell siges om førstelærer Jen-
sen. Han havde været -lærer i Husby i 40 år og havde
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lselskabel.ig omgang med de fLeste af gårdmæn
var med til alle deres gilder oq spillede k
med mange af dem. Så blev der set 1i dt igen
fingre med, hv is gårdmandsbørn ikke kunne I
erne alt for qodt, eller hvis de lavede kun
mede ns børnene fra de nye huse, det var arb
huse fra tdedellsbrog, mete måtte stå tiI re
for deres qerninger el1er ugerninger. De vo
sagde, at han havde været en dygtig 1ærer g

flere generationer, han var da ogs å meget e

geret, når han lortalte om danmarkshistori e

han kunne græde, så tårerne løb ned ad kind
når han forta.lte om Sønderjyllands genforen
Danmark. Han kunne ti1 genqæ1d bfive rasend
hvis vi kom til at le på de lorkerte steder
han læste i dialekt om de små tjenestedrenq
i Aakjærs og Skjoldborgs fortællinger. Når
hans fødse.Isdag, fik a lle vi børn kogt chol<
med smørbo.l.ler serveret ved skolebordene.
Desværre gik det med færer Jensen, som det
lkke så få lærere, at det kneb med at holde
spekten. I de sidste par år, lnden han toq
sked ved p e n s i o n s a I d e r e n , rendte vl lidt om

ner med ham.
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Plen det fik en brat ende, da vi Iik .lærer Renke].
Nu skulle vi pludselig til at .lære det hele per-
Iekt, og hvis det ikke var t1] fredsstillende, så
var der e ftersidning. Den første dag gjorde vi
spagfærdigt opmærksom på, at det plejede vl ikke;
men vi fik kort og klar besked på, at "plejer" var
død. Der blev mægtig orden og system i det hele'
og vi, der fik lov til at gå en de.l af vor skole-
tid hos ham, skylder ham megen tak.
Desværre kom han lidt på kant med en del af soqnets
beboere og rejste efter nogle års lorløb til Fre-
deriksværk, hvot han blev skoleinspektør.

Alle lærerne boede på skolen. Lærerinden havde en
1i11e lejlighed i umiddelbar lorblndelse med før-
ste klasses skolestue, andenlæreren havde lej1ig-
hed i enden af en fade. Der havde tidligere været
en jordlod til t ø r s t e I æ r e r e m b e d e t I men den var
forlængst blevet a fIøst al kontantlØn, og så var
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Ras Rutes første bus.

.lg hans sidste. Han kørte på ruten Husby-Ejby-Assens

i 47 år.





Det moderne ord skoletræthed var vist ikke opfun-
det, da jeg qik i skole, og det havde nok flere
årsager. For det lørste gik vi kun i skole hver-
anden dag, og Ior det andet sku]. le de fleste af
os hjælpe til i det daglige arbej de i marken eller
i stalden, når vi ikke var i skole, og det var
ikke altid lige spændende. Det mest. triviel.le var
vef nok de lange roerækker, der skulle tyndes ud.
Det var lige midt i den dej ligste somme rt i d, hvor
vi sagtens kunne have fået tiden til at gå på en
meget morsommere måde. 0m vlnteren, når der skulle
tærskes, var det næsten altid skoledrengenes ar-
bej de at lægge negene på i1æggerbordet til tærske-
værket. Vi tænkte vist ikke så meget over, at det
kunne være anderledes. Det var en selv lø1ge, og
det var ens for de fleste, for hvis der var nog1e,
hvis lorældre ikke havde landbrug, så havde de
gerne et Iast sted, hvor der ingen børn var hj emme,
og hvor de så hj alp til og fik deres dagløn, oq
se lv om den ikke var stor, så var den kærkommen.
AIt det gjorde i hvert fald for de fleste af os,
at vi ikke var kede al at qå I skole, tværtimod,
vil jeq sige, Mange gange gIædede vi os til det;
men undertiden kunne der være det problem, at ef-
ter en lang arbejdsdag k unne det knibe med at få
lektierne 1ært, inden vi faldt i søvn, oq så var
det ikke så morsomt at møde i skolen næste daq.

en del af laden blevet indrettet til andenlærer-
bolig, resten var brændehus. Førstelæreren boede
så i selve skolebygn.ingen og havde en lin lejli9-
hed med en smuk udsigt over Lillebæ1t til Bå9ø og
Assens, E fter at Renkel var rejst, blev Andersen
førstefærer og blev e lte rhånden akcepteret som en
jævnbyrdig borger i vort lille sam Iund, og han
blev i soqnet, til han qik al med pension.

En gang om året var der eksamen, og det blev be-
tragtet som en lestdaq. Det var ikke det store
eksamensræs, der vat ikke meqet med karaktergiv-
ningl men det kunne en enkelt gang ske, at 6n ikkg
kom med op i næste klasse, skØnt det var meget
sjæ1dent. Jeg tror, det f igg så meget var 1æretne,
der var ti.l eksamen. Censoterne bestod af den s am-
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lede skolekommission med præsten i spidsen samt
et par medfemmer af soqnerådet. Daqene, for der
val to, startede med, at flaget blev hejst; så
var der morqenkaffe for kommissionen, derefter
et par timers overhØring, og dagen sluttede med
frokost for det høje råd, medens vi havde Iri
resten af dagen. Hjemmefra havde vi fået 50 øre
med, som vi måtte solde op, og i dagens anledninq
var der henne i brugsen sti llet et b ord op med
alle de herligheder, man kunne tænke sig aI godter.
Jeg husker specielt nogle stribede slikkepinde,
som i hvert fald var en fryd for øjet. Næste dag
forløb på samme måde for de andre kfasser.

Der var da også andre lestdaqe i skolen, f .eks.
når færeren skulle have sin brændestak kørt ind,
blev drengene i de ældste klasser bevæbnet med
hver en spand el1er kurv, eller hvad der kunne
tænkes at være brugbart til at bære i, og så gik
det ellers på 1i vet løs med at lå brændestakken
i hus. Når arbejdet var af-sluttet, var der sal-
tevand og kager til hele styrken. f ngan g lmellem
hjalp vi også ti1 med at plukke æbIer og pærer;
men det var v ist nok ikke så økonomisk fol ar.-
bejdsgiveren.

Til skoletidens lyksaligheder hørte også klapjag-
terne på Wedellsborg. Det var kutyme, at de drenge,
der havde 1yst, kunne få fri fra skole, når der
var klapj agt, og det var der i reglen to gange
hvert e fterår. Vi skulle møde på avlsgården k1,8,
udrustet med en rygsæk, en stok og en god madpakke,
I løbet af den kommende ha lve t ime kom så jaqt-
selskabet, og det var i sig sel v en oplevelse for
os drenge at beundre de store, flotte biler:
Rol1s Royce, Bentley og hvad de nu ellers hed, de
biler, der var lremme på den tid. De fleste kom
med chauf før i liberi ved rattet. Det var jo
grever og baron er fra det ganske Fyn, der stævnede
ti1.
Kl. 9 marcherede vi så til skovs og fik anvist
p.Iads i klapperkæden I dere fter blæste overjæger
Knarreborg i jagthornet, og kæden satte sig i be-
væge1se. Inden længe begyndte skuddene at falde
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og dermed også harer og fasaner, De var neml i g dyg-
tige jægere, de gamle qodsbesiddere.

Når såten var sfut, var det om at skynde sig at
komme hen og lå lat i p a t r o n h y .l s t r e n e . Enkelte
jægere brugte patroner med messinghylster, de var
de mest e ftertragtede. Således gik det slag i
slaq til lrokost, hvor vi klappere fik serveret
varmt Ø1 til vore madpakker. Det blev serveret I
avlsgårdens hestestald, hvor der var lidt lunt.
Vi drenge syntes , øIIet var temmefig surt I men
skov arbej derne, der og så var med som klappere for
at ho Lde styr på os, syntes, at det smagte godt.
E ftermiddagen forløb på samme måde som formidda-
gen, og vi fortsatte omtrent ti1 solnedgang.

HeIe dagen havde der kørt en vogn efter os og sam-
let del nedlagte vildt sammen, og da jagten var
sluttet, blev det hele præsenteret på p1ænen foran
slottet, og Knarreborg gav det sidste trut i
trompeten. Dere fter kunne vi hæve vor dagløn på
2 kr., og vi var q.[ade, men trætLe.
Et år havde Kong Chr. d.10. modtaget indbydelse til
aL deltage 1 j agten, og det kastede selvfø1qe1ig
en sær Lig glans over dagen, der dog forløb på
samme måde som andre klapjaqter, med undtagelse al,
at kongen havde 2 geværer i brug. Det foregik på
den måde, at skov foged Kaspersen st.od bag konqen
og I adede det ene qevær , medens kongen fyrede det
andet- af .

Da jeg nu er
re b1ive der
i to dele: de
vi andre. Led
stor Iåqe i d
godset, oq hv
toreqik. De,
et helt Iille

Der var fØrst og lremmest greven og grevinden og
hele den store stab, der hørte til selve slottet.
Del drej ede sig om hovmester, tjener, chauffør,
rideknægt, o1d frue, og et hav af køkken og stue-
piger. Under samme kategori hørte slotsgartneren
1t

kommet inden for Iedet, må jeq helle-
lidt endnu. Husby var på en måde delt
n del, der var inden for ledet, og så
et var i bogstaveligste lorstand en
et dy rehegn, der omkransede hele
origennem al trå fik til og fra godset
der var inden for, udgjorde faktisk
samfund for sig selv.



med 5-6 medhjæ1pere.

På avlsgårder) var der inr;pektøten med l2-14 unge
fandvæsenselever og tilsvarende husholdning. Der-
udover var der skovrider, skov foged, flsker, over-
fodermester, overjæger, oq så var der s.idst, men
ikke mindst, slots forvafteren, der var et meget
fornemt medfem af inderkredsen. Lige uden l^or le-
det boede så al1e daglejerne, der havde deres
daglige arbejde på avlsgården og i skoven, samt
alle vi andre.

Denne lille, af Gud og greven udvalgte flok' holdt
slg så vidt muligt for sig selv og blandede sig
ikke meget med soqnets øvriqe beboere. Deres
bø rn havde også privatfærer og skole på godskon-
toret, så dem havde vi andre børn heller lkke
megen omgang med.

Arbejderne, der boede i "Ny Huse " r som var qrevens,
men som lå uden for ledet, deltoq heller ikke
meget i det , vi vef kan kalde "det kulturelle liv"
i soqnet. Jeg tror ikke, de havde hverken fysiske
effer økonomiske kræ fter t11 store udskejelser.
De var absolut den tids lavtlønsgruppe oq hav-
de samtldlq det hårdeste stid på avlsqården. Den
normafe arbejdstld val fra seks morqen til seks
a ften med frokost og middag ind lmellem. Det var
sek s daqe om ugen, så den egentlige arbejdsuge
var 60 timer lor manden.

Mange af konetne var malkekoner. de begyndte
k1. 4 om morgenen og så igen kl. 4 om eftermidda-
ge n. De skulle malke hver et hold køer, d-v.s.
l8 kre. to ganqe om dagen, oq det var altså med
håndkratt.
I høst- oq roetid måtte de koner, der ikke malke-
de, tage deres tørn i marken. Det tror jeq ikke'
de havåe noget lmod om sommelen, men om efteråret
i regn og bIæst var det et surt slid at trække
sukkerroer op, banke dem rene r hugge toppen af
og så smide dem i bunker. Havde de så endda været
ai"n"; men de havde tit en llok større eller mindre
bØrn med, og så skal der ikke ret meqen lantas.i
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til at forestille sig, hvordan det må være at
sk i fte ble eller foretaqe andet fornødent ude
i en p1øret roemark.

I skolen og på legepfadsen var der det
demokrati på arbejdspladsen, e11er var
spørger mig selv nu så manqe år efter
ti1 det resultat, at det var der vist
Jeg tror, at v.i børn oppe fra byen - u
og uden ond vilje - så lidt ned på bør
"Ny Huse ". Vi må vlst erkende, at nogl
mere 11ge end andre. Det var, som om b

"Ny Huse " var mere forkuede end vi and
altid forkølede, næserne løb, og det v
altid dem, der havde det, vl ka ldte bø
moderne ernærlngsekspert ville nok siq
skyldtes forkert ernæring, og det er n
for en stor del af deres kost besLo d a
sukkermad, som også var hovedbestandde
skolemadpakke, og det hørte eflers abs
til god tone at have sukkermad med i s
da jeg elskede sukkermad, så har jeg m

"Ny Huse " byttet mange stykker med fev
eller rullepø1se og fåe t sukkermad i s
- l-llandshjæ1p l det små, tiI gavn for
til qIæde for den anden.

, man ka1-
der? Jeg

og kommer
ikke helt.
betænksomt
nene fra
e var
ørnene fra
re. De var
ar også
rnesår. En
e, at det
ok rigtigt,
f kaffe og
len af deres
olut ikke
kole; men
ed børn fra
erpostej
tedet.
den ene og

Så snart børnene lra "Ny huse" var konfirmereJe,
kom de hj emme lra, enkelte kom i lære som håndvær-
kere I men de lleste kom ud på gårdene, helst i
den nærmeste omegn. Når de e fter nogle år ved
landbruget, hvor de havde fåe t noget sund og god
mad, var blevet fodret lidt op, forsvandt man ge
af dem t.il byerne, hvor de blev modtaget med
åbne arme, lor de var god, stabil arbejdskralt.
Jeg har senere talt med flere af mine skolekam-
merater, der havde lået qode stillinqer som tje-
nestemænd inden lor etaterne. Jeg ved godt, at
hverken Skj oldborq eIelr Aakjær havde meget til-
overs for de forhold, man gav tjenestedrenge el-
1er tjeneste lolk på .Iandet, og der var vel også
nogle, der blev misbrugt, men de fleste blev be-
handlet godt. Guderne skaf vide, at der ikke
var den store f uksus i karlekamrene; men det var
IJ



der nu engang 1kk e på .landet i tyverne og tredi-
verne, og enten dynen var st iv frossen af ånde I
et kammer i stuehuset, e11er det var et kammer,
der 1å i enden af en fade, det gjorde lkke den
store lorskel. Der var da på a 11e gårde en opvar-
met stue, enten en decideret folkestue effer en
stue, hvor alle på gården var samlet. Det sidste
var det mest almindeliqe, for det var dyrt at
varme to stuer op. Det ligger helt last, at de
aller lleste børn på landet, uanset, om det var
qårdmandsbørn el ler tjenestedrenge, har fået det
mes te af deres seksualundervisning I karlekamre-
ne, og så var det kulturelle også i orden.

lnden vi forlader WedeIlsborg, vil jeg også lige
nævne s k o v a u k t .i o n e r n e , der fandt sted 3-4 qange
hver vinter. 0megnens beboere kunne der forsyne
sig med brænde. Auktionen startede fra morgen-
stunden, oq med skovrideren og to skrivere i
spidsen drog man så til skovs og bød på brænde-
stablerne, e fterhånden som vi kom frem til dem.
De mest almindelige køb lå på 1o-2o rummeter.
E fter nogle dages forløb b.lev brændet betalt på
godskontoret og hentet hj em, og de, der ikke selv
havde hest og vogn, 1ånte hos dem, der havde.
I løbet af vinteren blev det savet og kløvet og
sat i pæne brændestakke, så deL kunne tørre om
sommeren og være klar til næste vinter.

En landsby var jo et lille sam fund for sig selv,
og det var for en stor del også selvforsynende
med de fleste ting, der skulle bruges i det dag-
l ige; der for måtte der ogs å være en alsidig hånd-
værkerstand.

Tømrer Jensen er nævnt tidligere I men foruden ham
var der tre-fire gi fte tømrersvende, der arbej-
dede hos ham. Smeden har jo altid gennem tiderne
været en vigtig person i sam fundet , og det gjaldt
ikke mindst i Husby, hvor gamle smed Dltlevsen
foruden at være almindelig smed også var labri-
kant, og for een eneste gang i en periode gjorde
Husby kendt over det ganske land. Han samt en
gårdmand, der hed Jacob Pedersen, havde sammen
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konstrueret en halmpakker, det var en forløber
for de senere halmpressere. Der blev igennem en
del år fremstiltet et betydeligt antal, De blev
med fraqtmand L arsen pr. hestevogn kørt til Ijby,
hvor fra de så med jernbane blev fordel t over det
ganske land.

Han kunne være barsk, den gamle smed Ditlevsen,
oq det gjaldt ikke mindst , når de sku11e lægge
jernringe om et vognhj u1. Det foregik på den måde,
at de først formed e ringen, så den omtrent passe-
de; dere fter blev den gjort rødg1ødende og ti1-
passet, så den l ige nøjagtig kunne presses ned
over fælgen. Men det skulle gå hurtiqt, for ideen
i det var, at den skulle lægges på gloende varm
og så trække sig sammen, når den btev kold. Så
sidder den urokkeligt l-ast. I de minutter, den
proces skete, da kunne man sige, som Henrik Ibsen
skriver om Terje Vigen: "Da stundom gnistred'
hans Øje stygt, og da mente folk, at han var for-
rykt, og da var der få, som uden frygt kom smeden
næl, rl

Jacob Pedersen var heller ikke en helt almindeliq
gårdmand. Han var den egentlige op finder af halm-
pakkeren og var i det hele taget en opfindertype,
en ener, som al.lerede den qang så lordelen ved
rat ionaI isering. Han l<ørte f. eks. altid med tre
heste og to vogne e lter hinanden, Iigesom han al-
tid kørte i marken med to redskaber e fter hinan-
den og derved i mange tilfælde sparede en karl,
lulen som det altid er til fældet med folk, der er
lidt lorud for deres tid, så trak man lidt på
smilebåndet ad hans ideer. E ftertiden har jo tyde-
1ig vist, at han var på det rette spor.

Peler Hjulmand lavede alt træarbejdet på en voqn,
inden den kom op til smeden oq blev beslået. Der-
udover lavede han kar og baljer og en masse andet
småarbejde i træ, som ikke riqtiqt hørte under
tømrer faget, og endelig lavede han smørdritfer
til mejeriet.

Peter Ruben var t ræskomand, men han var ikke en
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helt almindelig træskomand. Han var ungkarf , han
var k v a r t a f s d r a n k e r , men han var først og frem-
mest en kunstner på sit lelt. Når man i dag ta-
fer om fod formede t ræsko, så er det nogle klod-
sede indretninger, der bare er favet lidt brede-
re ude ved tæerne end ved hælen. De træsko, Peter
Ruben .lavede, var i ordets egentlige forstand la-
vet, så de passede til den fod, der skulle være
i dem.
Processen begyndte i skoven, hvor han hver vin-
ter købte store kævler. Det skulle helst være
elletræ elfer ahorn, det blev de letteste træsko.
Bøg kunne også bruges, men så bfev træskoene
tungere. Når kævlerne var kommet hj em og havde
tigget og tørret et år, blev de savet i triller,
så Iange som en træsko nu skuffe være. Deref-
ter blev de kløvet ud I lirkantede k.lodser, og
så lørst begyndte udformingen af træskoene, først
med økse og sav, senere, når den finere udformning
skulle ske, med specialværktøj. Når arbejdet var
færdlgt, blev det a fleveret hos kunden. Var der så
en e1.ler anden lille ting, der skulle rettes, så
havde han sine remedler med, så der kunne skrabes
lidt ekstra plads ti1 en knyst effer anden udvækst.
Som barn tilbragte jeg mange timer .i Peter Ru-
bens stue eller vær ks ted, det var neml ig det
samme ; men der var hyggeligt en vinterdag.
Inden for vinduet stod hans snittebænk og et lil-
le arbej dsbord. Ved den modsat te side stod der
en bi 1æggerovn. Der var rødternede gardiner for
vinduerne og fint, hvidt strandsand på gulvet.
I nde ved siden af var der et lille sovevære lse
med en rigtig afkove. Det var hele han s lejliq-
hed. Det var ikke, fordi han sagde meget , at jeg
kunne I ide at være der I men jeg hyggede mig sam-
men med ham, jeg ved ikke, om det var gensidigt.

Han fik sin mad inde hos en gamme I ' 
jomIruna]sk

sypige, der boede i den anden ende al huset. De
kunne ikke fordrage hinanden, men de kunne da
holde ud at spise sammen. Hos hende var der ikke
nær så hyqgeligt, og så lugtede der altid så surt..
Jeg var af og til med min farmor derinde, når
hun skulle have lidt sYet '
l6



Udover de her nævnte håndværkere var der også
skrædder, skomaget og en cykelsmed, og for dem
a1le gjaldt det, at de foruden håndværket havde
et par tdr.land jord, så de kunne holde en ko
og lidt grise; men da de ingen hest havde, måtte
de enqagere slg med en såkaldt p1øjemand, d.v.s.
en gårdmand, der pIøj ede og såede for dem, så
hj a1p de i sLedet ham i høst en. Hjemme var vl
plØjemand for skomager Hannlbal. Han havde i sine
unge daqe ha ft lorretning i Bremen og var i alle
måder en festlig og farverig person, der forstod
at skabe fest og q1æde omkr ing sig. Des vær r e døde
han tidligt.

Handelsstanden var riqt repræsenteret i vor lille
by, to rigtige forretninger foruden Brugsen samt
et par små kone forretninger i udkanten af soq-
net. Al dem alle var Bernt's den mest eksklusive,
og e fter navnet at dømme var det nætmest et su-
permarked, forretningen hed noget så lornemt som
"R. Bernt's Naterial-, Kolonia.l-, Manu faktur- oq
I s e n k r a m f o r r e t n i n g " , og det stod med tryk på at-
le poserne, Det var virkelig også en alsid.ig lor-
retning, og hvad der ikke var på Iager, kunne
ska f les, når den rejsende kom I men det kunne til
gen qæl d også godt vare en måneds tid. S amme n med
varerne var der den himmelske duft al jeg ved ikke
hvad, en blandrng al lugten af spegepø1se, røget
islandsk låre1år, tjærereb, kafle, krydderier
og meget mere, Bernt var egentliq skrædder og
havde endog arbejdet som skræddersvend i paris,
men vendte hjem og overtog lorretningen i Husby.
Selv tilbragte han den meste tid på kontoret oq
havde så en kommis til at tage slg al de løbende
forretninger I men hver gang, dørklokken klingre-
de, lindede han lidt på kon to rdøre n lor at se,
hvem det var, der kom, og var det så en af spid-
serne i samfundet, kom han helt frem og gav sine
kommentarer ti1 dagens oq tldens begivenheder.

Brugsen var pæn, men kedelig, som bruqser altid
har været, oq som de sandsynlig ogs å vif være
fremover, fordi de er centralt ledet, og de an-
satte i nogen grad er hjernevasket tll kun at
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hellige sig den kooperative ånd, som var qrund-
laqet for hele bevægelsen, og som nu har udvik-
let s.iq t.il en magt faktor inden for levnesmiddel-
distributionen, der nærmer siq monopol.

Lidt senere end Bernt og Brugsen kom hallberg tiI
byen og byggede en helt ny butik, og han var Iige
ved at tage pusten fra de andre. Han havde mere
moderne f o r r e t n i n g s p r i n c i p p e r . Han ventede ikke
med at ska f fe varerne hjem, til den rej sende hav-
de været der, nej, det var sådan, at havde vi
bestilt varer, der ikke var på lager den ene daq,
så kunne vi regne med at have dem hjemme den næste
dag. Han var heller aldrig småliq med at bringe
varer ud, han havde nemlig bil, og var der en af
hans kunder, der var på sygehuset , så var han hel-
ler ikke karriq med at køre for de pårørende. Alt
det gjorde, at han hurtigt lik en god forretnlng
på bekostning aI de andre, for v.i blev jo ikke
pludselig ffere mennesker, han var den fødte Ior-
retningsmand, han havde aldrig lær t det.

Den 25. august 1928 indledtes en række begiven-
heder, der satte sig varige spor i sognet.

Tidligt om mol genen den dag trak et tordenvejr hen
over Vest fyn, det værste i mands minde, som avi-
serne plej er at skrive, og det var virkelig et
uhyggeligt vej r, så sl emt , at man talte om det
mange år e fter. Det havde været helt lyst om
morqenen ved femt iden i men dere fter blev det
buldrende mørkt som om natten, og så bragede det
ellers løs over det mest e af Fyn, med mange ilde-
brande i kølvandet.

Ved syvtiden slog lynet ned i Bakkegård, i ryq-
ningen på den store 1ade, der som tidligere om-
ta.lt var stråtækket. Lige i fØrste øjeblik var
vi som lammet af lynet og skraldet, der lulgte
umiddelbart e fter; men da vi havde sundet os lidt
og kigget ud af vindueL, kunne vi se, at det røg
en f .iIIe smule ud af et Iille hul oppe i rygningen,
I begyndelsen i kke mere, end man kunne tænke sig
1B



en stor p.lbe tobak, og vi havde også en f-orestil_linq om, at. det kunne vi sagtens 61rtk", selv omvi inderst inde var k_lar over, at spillet på for_hånd var tabt. Det holdt da også stik, for på min_dre end et kvarter var affe låderne omspændt afet stort i ldhav. Heldigvis omkom der ingen dyr.Køerne og hestene var kommet på græs, oi griseneblev ved naboer s hjætp også reOdet uå, inden ta_get skred. Ved naboers og tililendes Å;ælp o9virkelig dygtige indsats lykkedes det åt reddestuehuset.
Som et .lille kuriosum kan jeg nævne, at da derpå eL vist tidspunkt ikke vai mere vand i vandha_nen, så toq man en tønde hjemmebrygget øl til at
s lukke - ikke tørsten, men branden, -0, dut urrdet, der gj orde udslaget, skal jeq lade være u_sagt. Man må huske på, at på den Iid var Fa]ckendnu i sin vorden, og da der samti di q havdeværet mange ildebrande på Fyn, så varJde det detmeste af et par timer, inden de nåede frem.0g det lokale brandvæsen var i lor fald, netopfordi, man var begyndt at satse på fatå1.
Da vi på et ret tidligt tidspunkt ikke regnede
med, at stuehuset kunne reddes, så havde brand_fogeden givet ordre til, at indboet skulle ud,og det hele blev da også smidt eller båret ud iøsende regnvejr, så det var et temmelig trØstes_løst syn, der mødte os, da vl e fter de førstehektiske timer lik sundet os lidt, og det rig_tigt 9ik op for os, hvad der var ske[.
Nu, så mange år e fter, sender jeg' en ventig tan_ke til Kirstine Sogne foged, Aei miAt i det hele
kom med to store fade med smørrebrød og en storkande kaffe. Det var velkomment, for sJlv om viikke havde tænkt på, at vi var suftne, så havdevi jo. ikke fået noget siden tidligt om morgenen,0g det var i hvert fald ikke fet åt finde nogetspiseligt i det vlrvar af møbfer og husgeråd]
der 1å ude i haven.

I det hele taget var venner og naboer meget
hjælpsomme. Det qav sig b1.a. udslaq i, at alle_rede næste dag stillede der fra hver eneste gård
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i byen en karl med et spand heste og en vogn
for at hjæ1pe ti1 med at rydde brandtomten, og
det var uden andet vederlag, end hvad de kunne
spise, og så en øl og clgar til maden. I løbet
af et par dage var der lkke en sten tilbage på
pladsen. Jo, der var sarnmenhold og hjælpsomhed
i landsbyen dengang.

Så måtte Tømrer Jensen i qanq
igen, men i løbet aI den ha]ve
gået, siden vi sidst byggede,
skredet så meget frem, at a1le
aferne nu kom færdige og klar
sætninq til første qang, hvor
tilvirket på stedet,

t Bakkegård var brændt,
et skete eqentliq under
. B randen opstod ved
beskrives som "børns

e taget til sig som
d ved branden på Bakke-

spændende ud, så han
ændstikker og ville
lille bål omme i bag-
ig ikke kunnet over-
et tille bå1 fik fat
rne. Da det var en
d, var der intet at
løbet af ganske kort

ligesom at gøre drama-
n som ganske ung mand

lYidt i oktober samme åt brændte der to gårde i
Hjorte, men så var det også slut, og sindene faldt
e fterhånden til ro.

Samme e fterår begyndte jeg sammen med fire andre
kon f i rrnat i ons f o rbe re de f se h os pasto r P e te rsen .

Det blev nu ikke den store, livsbekræftende ople-
vefse. Det, jeg husker bedst fra den tid' er den
evige terpen al skri ftstederne i Luthers Katekis-
20

ved tegnebrættet
snes år, der vat

var udviklingen
b ygn.in gsmat e r i-

til brug - i mod-
det mest e blev

Nøjagtlg otte dage e fter a
brændte også Bondero, og d
mere triste omstændigheder
det, der i politirapporten
leg med tændstikker. "
ln 4-5 årig drenq, de havd
deres eqen, havde været me
gård, og det syntes han så
havde fået fat i en æske t
prøve for siq selv med et
gården, men har selvfølgel
skue konsekvenserne, for d
i tagskægget på en af lade
firlænget, stråtækket går
stille op, det hele blev i
tid flammernes bytte. For
et fuldkomment døde drenge
af børnelammelse.
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mus og så udenadlære n af de allerlængste salmer
i salmebogen, bI.a. I'I denne søde juletid."
For mit vedkommende var jeq me re interesseret i
alle håndværkelne hj emme på gården, og jeg er
heft overbevist om, at mine p ræs tek amme ra te r oqså
havde andre t ing, der interesserede dem mere,
bl.a. blev det en meget streng vinter, så der var
rige muligheder for kæ1k n 1n g og skøjteløb.
l'1en alting får jo en ende, og den 7. april blev vi
alle kon firmeret i Husby Kirke. Samtidig var det
farvef til skolen, og så var vi, som det hed i
kon fi rmat ionstaf erne, trådt ind i de voksnes ræk-
ker. Det indebar, at man forventede, at vi nu toq
vor part af det dagllge arbej de som karf elfer
tjenestepiqe, enten hj emme eller ude blandt frem-
mede, alt e fter, som forholdene nu var. Det gjaldt
i hvert fald for os fem, der blev konIirmeret det
år. Andre år kunne der være en enkelt, der Iæste
videre, men det var undtaqelsen.

I ngen, der ikke har prøvet det, kan tafe med om
den fryde lulde fornemmelse, det er at sætte sig
i solsiden i læ ved et hegn og tage hul på mad-
pakken, der har I i qget i hakkelsen i muleposen,
og samtidiq høre hestene gumle veltil fredse i
deres muleposer, hvor der i hakkelsen var blandet
godt med vafset havre. Katastro len var jo, hvis
man en enkelt gang glemte at få madpakken op [ørst

Den almindelige arbej dsstyrke på de fles Le gårde
bestod aI en f orkar.L, en andenkar L og en foder-
mester samt en tjenestepige, som det hed denqang,
og de fleste steder hjalp hun også til i marken,
i roerne om sommeren samt i høsten.

maj var den store ski ftedaq, hvor mange
og piger skil-tede plads. Det var gerne sådan,

Jeg blev som en selv følge antaget som andenkarf
hj emme og tiltrådte få dage e fter konfirmationenl
for foråret var lige om hjørnet, og dermed en travl
såtid. Det kunne godt være drøjt de første dage
at gå e fter et spand heste og en harve fra morgen
lil af t.en. E fter sådan en dag sov vi godt om nat-
ten. 14en der var da også daglige lyspunkter, og
et af dem var frokostpakken.

Første
karfe
2l



at når de havde været på en gård et år eIIer højst
Lo, så ville de se andre forhold I men det var
s.jældent så langt, de rej ste, måsk e bare til
den anden ende af sognet eller til nabosognet.
Den dag kunne man rundt om på vejene se vogne
med et skab eller en kommode på. Det var en mær-
kelig blandet dag, en blanding af vemod og spæn-
dlng. Det var vemodigt at sige farve.l ti1 dem, der
gennem et år eller me te var blevet ligesom en
del af familien. Jeg har som barn grædt mange
tårer over at siqe farvel til karle e.Iler piger,
vi var kommet til at holde af. lvlen det var til
qenqæId også spændende at se, hvordan de nye vil-
le falde ind i rytmen.

Lidt uden Ior mønstret var karlene fra Jylland.
De kom som sæsonarbejdere i roerne både forår og
efterår. lYanqe af dem rejste så hj em igen, når
sæsonen var sfut I men nogle af dem b.1ev også og
tog fast pIads. De var megel velanskrevne og var
i reglen llittiqe og dygtige I men de vldste det
også nok se1v, de rek.lamerede lige lrem med det.
Det var ikke sjæ1dent at se en annonce i avisen,
der lød omt ren t som sådan: "lJng mand, jyde, sØger
nu ti.l første november plads som karl eller loder-
mester."

Først I maj sk u 11e køerne på græs. Det var en
spændende dag. De havde på fornemme lsen, at nu
var det ved at være tiden, oq lige så snart
vi begyndte at rasle med kotøjerne, så begyndte
de at brø.le og blive urolige. Denqang stod de i
t.ø jr på marken, og når de kom ud, var de helt
ellevilde, så den første dag fik de ikke meget
ædt af det lriske græs. Da havde de nok i at nyde,
at de var kommet ud i den friske luft.

I ma.j skul l e huse oq gårde pudses af udvendig, det
vil sige, at de skulle kalkes, og bindingsværket
skulle ma1es. Når det sidsle strøg var taqet, var
de virkelig også kønne. Det var en qammel reqel,
at det skulle være q.iort inden qrundlovsdag.

Dere fter gik det mest e af sommeren med arbejdet
i roemarken, første, anden oq tredie gangs hakning
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oq der imellem radrensning nogle gange. Roearbej-
det blev næsten kun afbrudt af høbjergningen. Det
arbejde var knap så trivielt som at gå række op
og række ned i roerne. Men det var til gengæ1d
stren_ot. Hø er tungt at arbejde med, både når det
skal stakkes, og når det skal køres hjem, 14en ar-
bejdet befønnes næsten af den hlmmelske du ft, der
siver ud fra luger oq porte, når høet har siddet
og svedt nogle daqe.

Høst e n begyndte i reglen fØrst i august og har jo
fra qammel tid ha ft ord for at være en festlig tid
Jeg synes nu, den var mest festlig for lorkarlen,
der sad på selvbinderen med tre hest e for. For vi
andre, d.v.s. manden sel v, tjenestepigen og anden-
karfen, der glk og satte sammen I hobe, var det
ikke nær så spændende; men det var da et lyspunkt,
når konen kom med e ltermiddagska ffe og æbleskiver
efler val.ler med syltetøj. Så blev hestene spændt
fra og fik et havreneg at gumle på.

Når vi e fter en god dags arbejde så ud over en
havremark, der var sat sammen i pæne, lige rækker,
så kunne man godt nynne med Aakjær: "Aldriq så jeg
en so.l så skøn som den, der gik ned mef l em traver."

At køre korn ind var meget mere spændende. Det
Ioregik med to spand: fen mand i marken til at
række, og to-tre rnand hjemme i laden, så der var
fart ove r leltet.

Det skete hvert år en elfer to gange, at 1i ge som
del gik allerbedst, så var der en, der væltede med
et læs på vejen hjem. De qamle, smalsporede vogne
med træhju.l var temmelig svære at holde balance
med, når der var kommet et godt, højt læs. Når
uheldet var sket, måtte vi skille vognen ad for at
få den fr i, dere fter samle og rejse den igen, og
så læsse det hele på een gang t i1. Det kunne godt
tage en tlmes tid, og det var altid en flov histo-
rie for ham, det var gået ud over. Den, der var
hjemme i laden, nød det ' Det gav et ekstra puste-
rum; men det var ikke altid, gårdmanden kunne finde
en grimasse, der kunne passe.



Lige fra jeg var helt ung, har jeg altid syntes,
at september måned var sådan en dejlig måned. Det
er tit fint vej r, oq med det følger den høje,
klare himmel, der er helt spec.iel for denne års-
tid. Vi kan se milevidt omkring, og så er der de
eventyrliqt skønne morqener, hvor edderkoppen
i nattens løb har spændt sit fine net fra strå
til strå og gren til qren, og hvor alting er så
rent og så friskt, at man næsten fø1er sig hen-
sat tll en anden verden. l'4en også på anden måde har
den et særligt p ræ9. Høsten er i hus, og sommerens
travlhed og jag er blevet a f1øst af et mere ad-
stadigt tempo. Nu skal vi så småt til at forberede
næste års høst, der skal skrælpløjes, harves oq
køres gødnin9 r o9 vintersæden skal sås; men det
er ikke som om sommeren, hvor alting næsten skaf
gøres på dato, for at algrøder og ukrudt ikke
skal qro fra os. Nu kan vi tage en dag ad qangen
og så stille og roligt lortsætte næste dag, r-r g
så holde fyra lten med god samvittiqhed. Så er der
jo rlommerne, både de store gule hjemme i,haven
oq de halvvilde i hegnet langs markvejen. Der
kunne vi så dejligt sidde på hesteryggen og række
over og plukke dem Ior at spise dem på vejen, når
vi red til eller fra marken.

Når det hefe var overstået, blev der holdt høst-
gilde, og alle, der på en efler anden måde havde
deltaqet i arbe.j det, var med.

1 oktober skulle årets sidste a fgrøde bjerges, det
var roerne. Til sukkerroerne havde vi gerne en
roekarf fra Jylland. Foderroerne kunne vi nok se.lv
nå at tage op, Vi tog i reglen op om formiddagen
og kørte dem hjem om eftermiddagen, de måtte
nemlig lkke så gerne ligge ovenpå jorden om nat-
ten, for tik de Ior meqen frost, kunne de ikke
tå1e opbevaringen i roekufen.

14ldt i tyverne begyndte mekaniseringen i roemarken
Da blev der op fundet en mask ine, der både kunne
a ftoppe kålroerne og tage dem op oq lægge dem i
rækker, to oq to sammen. Det var en kolossal Iet-
telse. Når det blev kålroerne, der lørst kunne be-
arbe.j des med maskine, skyldtes det deres specielle
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Iorm, nemlig den kuglerunde krop og den langhalse-
de top.

Sefv om vi var en afsides landsby, lanqt fra den
store verden, så havde vi doq en .j e r n b a n e I o r b i n d e I -
se, en smalsporet roebane, der udgik lra Salbro-
vad Sa ftstation til Husby, med sidespor til Udby
og Balslev. Endestation og ladespor var oppe ved
klrken, 1i ge over for Klokkekærgård. Den kørte kun
i de seks uger, roekampagnen varede. Der leverede
vi sukkerroerne. Hos os havde vi i reglen 2 bane-
vogne om ugen. De kom om morgenen oq skulle .Iæsses
.i 1øbet af dagen. I den ene var der roeallald med
retur. Nu lyder to banevogne al meget, men de var
ikke så store. Hvis de var rigtig godt Iæsset, kun-
ne der være B0 centner på hver. Sukkerroer regne-
des altid i centner. Det var fi re ton.

0ktober var også pølsegildernes tid. Det var en
ganske spec.iel fo rm for selskabeliqhed, der gik
e fter recept uden ret store variationer. Hver
bydel havde sit pølsegildelav, der bestod aI
12-14 qard mands familier, der ski ftedes til at
holde gilderne, som helst skulle være afsluttede
inden midten a I november I ellers kom de lor tæt
på jul. Traktementet bestod af medisterpølse og
r ibben eller medister og f1æskesteg samt en eller
anden fo rm for dessert, f . eks. flØderand og kirse-
bærs ov s effer en slags fromage. Til det hele ser-
veredes hjemmebrygget ø1. Senere på a ftenen ser-
veredes der kafle, og så spillede mændene kort i
den ene stue, og konerne sad i en anden stue og
strikkede, De ffeste måtte holde to gilder, for
de havde ikke plads til dem a 11e på een gang.

Når pølsegilderne var koncentreret på så kort tid,
var det, lordi de grise, der var slaqtet om for-
året, nu var spist. 0g der var ingen, der brød sig
om at slagte om sommeren, for da kunne det lerske
kød slet ikke holde sig. 0g der var jo ingen fryse-
bokse. Der lor trænqte alle til at lå slagtet, nu
da det var blevet lidt køligere i vejret, oq folk
Iængtes efter noget Iersk, efter at de havde ]evet
af saltmad hele sommeren.
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November har jo altid ha ft ord for at vær e en barsk
trist oq sur måned, og det er vist også rigtigt
nok I men ind imellem kan der være dejlige dage med
stil.le vej r og en fav sol, der ikke kommer ret
langt op over horisonten, og de stille dage med
dis eller tåge har da også s.in charme.

Men uanset vej ret skulle der pløjes, for enhver
fandmand med respekt for sig sefv skuf le være
færdig med at pløje inden f . december. I godt vejr
er det et dejliqt arbejde at qå bag en plov, det
er så beroligende; men det kan tll gengæld være en
barsk omgang, hvis det regner fra morgen til aften.

E lter sådan en daq nød vi rlqtigt at komme hj em og
få hestene sat på stald oq få dem givet et godt
foder, og så komme ind til a ltensmaden. Den bestod
altid af karto ffer under en el-ler anden form, f .eks
stuvede karto fler og s;r1te, eller stegt f1æsk,
el.ler karto fler i "knafdsovs", det var karto[1er,
det var brunet i en blanding af I I æ s k e t e r n i n q e r ,
mæ 1k og sukker. Dere fter smørrebrød, elIer, som
vi siger på fyn, mef .Iemmadder.

Nu var der kun tilbage af e lterårsarbejdet at få
roeku lerne dækket. Først et tykt Iag halm, der-
e fter et spadestik jord ovenpå. Det var et tungt
arbe.jde.

Vl skulle ikke ret langt hen
begyndte at lorberede julen.
så der både var korn oq halm
og roehuset skulle fyldes op
os til lnd I det nye år,

i december, før vi
Der skulle tærskes,
nok til e lter jul,

, så vj. kunne kfare

Indendørs 1å de heller ikke på den Iade side. Der
skulle vaskes st.orvask oq brygges ø1. De to tinq
f-oreglk så vidt muligt i forbindelse med hinanden,
det var nemlig de samme remedier, der sku1le bruges:
to store kar samt hedekedlen. Storvasken tog to
daqe, først blev tøj et koqt i hedekedlen, derelter
sk rubbet på vaskebrættet. Jeg syntes altid, piger-
nes hænder havde en underlig konsistens, når de
havde vasket et par dage, huden var næsten helt
opløst i sædeluden.
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At brygge Øf var og er stadig en videnskab. førstblev kar og baljer oq tø nder skuret i sodavand,
dere fter desin ficeret i svovl, og så først kunneprocessen begynde. lvla-It og humle blev købt hos
bryggeren i tj by. Malten skulle knækkes på kværnen,og det skulle gøres med følelse. Blev den for fint_maJet, ville den s læmme sammen, og så kunne van_det rkke trække igennem. Var den for grovmalet,
kom aI kra lten ikke ud. Jeg tror, vi brugte 25 kqmalt til en tønde ø1. Så foregik det e1tårs på
den måde, at et kar med et rundt hul i bunden blev
anbragt på et treben, en tappestok blev sat i hul-
let, og dere lter blev bunden af karret strøet med
el lag langhalm, der først blev skoldet.

0ven på hafmen blev først humfen 1a9 t i et tyndt
lag. Det sku l le helst være bayersk humIe. Der_
over hældte man så maften. Når så vandet i hede_
kedlen kogte, hældte man det oven på malten i
brygqekarret - lidt e fter l idt i dagens Iøb, så det
kunne få tid til at trække, som når man faver kaf_
f-e. f fterhånden blev det tappet nedenud og ovet
i det andet kar, qærkarret. Når det var blevet ned_kølet til den riqtige temperatur, det skete i løbetaf. a ftenen eller natten, blev øIgæren t.iLsat. Den
lånte man hos den i byen, der siJst havde brygget.
De fleste brygqede 3-4 ganqe om året, o9 så 1åÅge
kunne gæren ikke opbevares. Når den derimod var
i cirkulation rundt i byen, var der altid noqen,
der havde brygget fornylig.

\år det hav de gæret et par dage, skulle det tylles,
d.v.s. hældes på ø1tønden, h"o r det eftergærede
i ca. l4 dage. Så blev tønden lukket lu fttæt til.
E lter yderligere l4 dage var det klar til at drik-
ke, og 1ige, når vi tog hu1 på en tønde, smagte
det virkelig godt I men inden vi var færdiqe med
tønden, var det blevet temmel igt tamt og dovent
og undertiden surt.

Der skulle jo oqså bages oq slagtes til højtiden,
og slaqtningen sku1le helst ske så sent som mu-
1igt, så det ferske kød kunne holde sig julen over.
Ænder og gæs klarede damerne sefv. Grisen klarede
gans Jensen i EskØr. Det var en drøj tid lor slag-
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teren, 11ge lra kl. 6
aftenen. Når han var
deL samme bestilt til
der ville risikere at
grisen slagtet.

om mo rgene n til k1. 8-9 om
færdig et sted, blev han med
næste år, for der var ingen,
gå julen i møde uden at få

Så snart vi stod op juleaftens
vi kunne mærke, at der var jul
Det egentlige arbejde var færd
bare have gården fejet, og der
lidt spindefvæv ned i staldene
fint.

Nu var det sådan, at næs te n afle husstande, enten
det var daglejere, husmænd eller håndværkere, hav-
de en slagtegris, der skulle slagtes tiI jul, og
det var store grise, 3-4oo pund. Det var nogle,
der næsten blev fodret på et hett år. Der for ville
det jo for mange være en katastro fe, hvis den gik
hen og døde. For at råde bod på det værste var
der der for oprettet en lille, lokal "grisekasse",
hvor de, der ville, kunn e få slagtegrisen forsik-
ret lor et ringe beløb, så vidt jeq husker 1-4 kt.

dag, var det, ligesom
estemning i .Lu f ten.
igt, nu skulle vi
sku.lle måske fejes

, så alt kunne være

KI. I2 spiste vi frokost, og så skulle der i hele
juletiden ikke laves andet end lige det nødven-
diqste med at få dyrene passet. K1. I fik vi kalfe,
og dere fter gik vi a.l 1e i kirke, d.v,s., mor blev
i reglen hjemme for at passe gåsen I ovnen.

Turen tiI kirken var i sig selv en oplevelse. Kirke-
klokkerne kimede, og folk strømmede til ad alle
de små veje. De fleste var gående, og der var pyn-
teligt og pænt omkr.ing alle gå rde og huse. Når
ringeren havde ringet sammen, og det sidste bede-
sl ag var s1ået, var kirken stuvende fuld. Kald
det så barnligt, naivt efler nostalgisk; men når
præsten havde læst juIeevanqeI iet, og vi havde
sunget rrDet kimer nu tiI ju.lefest", så er jeg
helt overbevist om, at alle i kirken føIte, at
der sænkede sig en stille lred og g1æde over hele
forsamlingen. Når vi sene re ude på klrkegården
hllste på venner og bekendte, så var det, som om
håndtrykket var fastere og mer e hjerteligt end
sædvanligt. 
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Så snart vi var kommet hjem fra kirke, hjalp vi
h i nanden med at blive lærdige med al fodre og
malke; både køer oq heste lik den alten hver en
god tot hø i stedet for haIm, som de plejede at.
rå.

!ed sekstiden var vi færdige til at spise juleaf-
tensmaden, der traditionen tro altid bestod af
gåsesteg og varm, bagt æblekage. Dertil hj emme-
bryqget ØI fta en nyanstukket tønde. Inden vi qik
fra bordet, 1æste mor en 1i 11e juleprædiken, eller
måske kaldtes det et andagtsstykke, som også var
læst i hendes b a rndomshj em i Tanderup Skole så
langt tilbage, som hun kunne huske. Senere på al-
tenen gik vi om juletræet, der st od oppe i den
øverste stue. Vi sang først et par julesalmer og
sluttede al med "HØj t fra træets grønne top".
Dere fter uddeltes julegaverne, der mest b est od af
b1øde pakker, f .eks. skjorte oq slips til karlene
og pænt undertøj til pi9en. Så læste mor et par
historier fra 'rVed julelampens Skær',, og der blev
setveret kaffe og småkager oq atle de hjemmelavede
marcipanqodter og fiqner og dadler, vi kunne spise.
Hvis en karl eller pige havde sit hjem i nærheden,
skete det ikke så sjælden t, at de tog en lille tur
hjem og ønskede deres foræfdre og mindre søskende
glædeliq j u1, når de havde fået deres julegave.
Vi andre hyggede os og læste lidt i julehelterne.

Den første juledag benyttedes til små julegilder
sammen med lami l ie eller de nærmeste venner, og
det var traditionelt de samme mennesker år efter
år, Vi var f . eks. alle de år, jeg kan huske, hos
Kar I tllegård og spise juledaqsal^ten.

Senere kom så de lælles ju.letræer, begyndende med
de æ.ldres juletræ i præstegården, dere fter børne-
nes juletræ i f o r s a m I i n g s h u s e t , oq så sluttede det
af med ungdoms foreningens juletræ en al de sidste
a ftener inden nytår.

Nyrårsa lten forløb hos os omtrent som juleaften,
dog med den f orske.l , at vi unqe ret hurtigt efter,
at vi havde spist, samfedes med andre i små flokke
og gik rundt i byen og skød nytår ind, flyttede
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lidt rundt
Ialde f or.
smage på d
budt på æb
tolv, oplø
Nytårsdag
over aften

E fter a1l e julens festligheder var det en barsk
oplevelse at komme ind i den dagl l ge rytme igen'
men arbejdet skuLle qØres. Der er ikke ret manqe
tedige stunder i et landbrug. Der skulle køres
roer hj em fra roekuf erne. Der skulle ordnes brænde
oq renses fra hegn, så de ikke blev aLt for brede.
Men der skul le først oq fr emme s t tærskes, det var
det, der var hovedbeskæftige.Isen om vinteren. Ind
imellem kom der jo også af og til en snestotm, og
så måtte alfe mand ud og kaste sne. Vi mødtes helst
oppe ved smeden, hvor vi kunne få skovlbladet vat-
met over essen, så det kunne smøtes ind med en med-
bragt stump lys. Det blev så dejligt glat og kunne
slippe sneen.

Egentlig sneplov Iandtes ikke I men nogle skråt-
stillede brædder, der blev trukket af tre heste,
kunn e nok klare et tyndt 1ag. Men så snart det
var rigtig snestorm, måtte det klares med hånd-
kraft.

på havelåqerne, og hvad der e.Lf ers kunne
Mange steder blev vi budt ind for at

eres juleknas. Nogle steder blev der
leskiver elfer vafler. Når klokken var
stes grupperne, og hver gik til sit.
kunne vi så hvile ud og gøre status
ens beqlvenheder.

lYedens nogle
andre sørge
intet mejeri
havere i, 1å

q1k i gang med snekastnlngen, måtte
for at få mælken på mejer.iet. V.i havde
i Husby. Det mejeri, vi var andels-
i Tanderup og hed " F æ.l I e s .l y k k e" .

lYæfketurene var liciteret ud, så andelshavere ' der
var interesserede, kunne byde på dem. Næsten alle
de år, jeg kan huske, var det Klaus Bang 's Rasmus,
der kØrte vores mæfk. Men når det var snestorm,
kunne de store tunge vogne ikke ['orcere driverne,
og så måtte hver især .levere deres egen mælk.
Nu var det så heldigt, at [r'/edellsborg havde et
privatmejeri, der lå i Husby. Normalt fik det kun
mælk fra l,/edellsborg oq de forpagtergårde, der
hørte under qrevskabet. Det var store, ensartede
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part ier, dPr var ve-legnede
Mejeribestyrer Crøn lYkke h

reg.istreret et varemærke,
en qrevektone på hver ost.
storm, kunne vi fra HusbY
at komme med vo res mæ1k. T

en slaqs s1æde , der kaldte
kunne væte 5-6 transPortsP
det ellers en fesl forest il
tordne og regere over affe
holdt der med vore slæder '
der ikke svarede til den k
til, steq tonen endnu et P

kunne høres vidt omkr-lng.
Når det he le var overstået
og nobelt menneske, der al
agtiqt ord om noge n. Nogle
har jeg Ira hjemmeL i meje
år kom næsten dagligt og I

ti1 osteproduk
avde da også få
så der blev pås
Når det så var

allernådigst lå
ransporten fore
s en snitskamme
ande på den. 0g
ling at høre Gr
os bønderkarle
Var der så nog

val i tet , han va
ar grader, så h

, var Grønlykke
drig sagde et u

af mi ne bedste
riet, hvo r jeg
eqede med Helge

et fint
Iordel-
minder

i mange
og Gerda

tion.
et ind-
templet
sne-
lov ti.l

qik på
I. Der
så var

ønlykke
, når vi
et mælk,
r vant
ans røst

f'led vinterens forskelliqe qøremåI er ringen slut-
tet, og e fter vlntet kommer vår, og så begynder
det hele lorfra.

Man kan lkke beretle om mef .1 emkr igsårene uden også
at beskæltiqe siq med krisen i trediverne. Den
kom så pludsel i9t og så vo.ldsomt, at den 1-ra star-
ten var I ige ved at taqe pusten fra os.

Hvor pludsellgt den kom, kan jeg bedst i llustrere
ved et eksempel. Vi havde h j emme købt ti patteqrise
af en nabo og givet 35 kr' pr. stk., hvad det var
en ganske noi*ål prisl men da de li re måneder sene-
r. 6l"u feveret på slagter.iet, kostede de på kroner
o9 Ører temmelig nøjaqtiqt det samme. Jeg skal

"llu.. nok alholde mig fra at bruqe ta1, de siger
i siq selv ikke noget; men Iige netop i denne lor-
bindJlse kan de iliustrere, at i løbet al l-4 måne-
der ramlede det hele. Der er et gammelt ord, der
siger, at når bonden har penge, har alle penge'
Dei havde i hØi grad sin gytdighed i vort lille
sam fund; for tandbruget var det eneste erhverv,
der ska i 1"0", skaf vi kalde det fremmed valuta, ti1
bYen' tl'



Så vi kunne omskrive det qamle ord med, at når
b onden ikke har penge, el der ingen, der har penge.

Håndværkerne hav de pludselig ikke noget arbejde,
kun det affernødvendlgste r e p a r a t i o n s a r b e j d e , og
havde de endellg lidt arbejde, var det næsten
endnu størte arbejde at få pengene hjem for det.
Men nu kom det dem tilgode, at de, som Lidligere
nævnt , havde deres par tØnder land jord oq koen og
grisene, så de kunne da i hvert fald ikke sulte.

Værst var det for de .j ordløse husmænd, der normalt
ernærede sig ved at gå på daglej e rundt omkring
på de forske.llige gårde, Heller ikke dem var der
b rug fo r. Gårdene forsøgte så vidt muligt at klare
sig selv for at spare dag lej en. Der b 1ev doq også
denganq sat lidt beskæltigelsesarbejde i gang, det
bestod mest i at s1å skærver tiI vejene, og der
stod de så 1-4 mand bag deres fæskærme på en
p.lads ved siden af familiehuset og hamrede fra mor-
gen ti1 aften. Det er dem, Aakjær har qjort udøde-
lige i san ge n "Jens Vejmand, " Men også dengang
var det kun en vls tid, dere fter måtte de på under-
stØttelse igen. Den var så lille, at de næsten ikke
kunne forsørge en familie. Blstandskontoret var
ikke opfundet, men i yderste nØd var der noget,
der hed fattighjæ1p fra kommunen, Det var soqnerådet
der disponerede over den, og det var en tung gang
for en rask mand at stå der med hatten i hånden og
bede om en a.Imisse. At sognerådet for det meste
bestod af venstremænd, gjorde det ikke lettere.
Jeg har alt id hævdet, at der er ingen, der har
skabt så mange kommunister i Danmark som de kom-
muna.le venstremænd ude I landkommunerne. Venstre
har jo aldriq været særfig socialt indstillet.

Nu manqe år e fter skal vi nok ikke dømme dem for
hårdt; for der var he.l.ler ikke i de offentlige
kasser ret manqe penge at gøre godt med. Skatte-
grundlaget var ganske simpelt væk. Landmændene
tj ente ingen p eng e, håndværkerne tjente ingen penqe.
Tilbage var der kun de faste ejendomsskatter samt
nogle småbeløb fra karle og piger. De eneste, der
kunne spytte lidt i kassen, var de få embedsmænd
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som præsten og lærerne. De mærkede ikke krisen,
for deres 1øn faldt ikke i forhold til det, de
kunne købe deres forbrug for. Men dem havde vi
ikke ret mange af, så skattemæssigt hjalp det ikke
ret meget.

Der var qanske vist en indtægt mere, selv om den
ikke fyldte meget i kassen. Det var indtæqten ved
bortsalg af vejgræs. A 11e vejgrøfter i sognet blev
delt op i parter, der blev solgt ved auktion hvert
forår, og det var de små husmænd med en ko elter
to, der bød på vejgræsset. Prisen var fra f krone
op til 4-5 kroner, alt e lter, hvor gode skrænterne
var. I manqe år havde Schønberg det stykke, der nu
hedder Sjobjergvej. Han havde I tdr. land og et par
køer og arbejdede eflers i skoven. Hver a ften somme-
ren igennem hentede han en svingende tr illebørfuld
vejgræs hj em tiI køerne. GrØ fterne skulle slås to
gange i løbet af sommeren, og var der h jemmeværende
børn, kunne de godt trække med koen i vejgrølten
lørst på e lteråret, så kunne den sefv gnave det.
sidste.

14en uanset, om det var store eller små beløb, så
skulle de indkasseres. Det sørgede Lars Peder Lar-
sen, i daglig tale "Lars Peder Skat ", for gennem
mange år. Fire gange om året cyklede han fra dør
til dør med hele skatteregnskabet i sin taske og
opkrævede de pålignede belØb. Det blev han ikke
sær11qt populær på; men det var da fuldstændig u f or-
skyldt, for han var en stil færdig og pæn mand, der
bare ud førte sit arbe.j de.

I løbet al de følgende år blev der lavet forskel-
lgie st ø tt e fo ranst al tninge r for landbruget, der
var det erhverv, der var hårdest ramt. Der kom en
kornordning, der garanterede en mindstepris, oo
så flk vi de berømte svinekort, der sku l le være mecl
til at dæmpe en tabgivende overproduktion. Der blev
først lavet en bereqning over, hvor mange svin der
val en rimelig a fsætninq for. E Iter det b]ev svine-
kortene fordelt på grundlag af tidligere Ieveringer,
areal og grundskyld, men så1edes, at de mindre bruq
fik forholdsvis flere svlnekort. Til qengæ1d havde
de store gårde fåe t kornordningen.
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lvled hvert svin til slagteriet skulle der lø1ge et
svinekort. Hvis noqle ville levere flere svin, var
det til verdensmarkedets pris, og det blev efter-
hånden kun det hafve af , hvad de med kort kostede.
Det bevirkede sefvfø19e119, at svinekort blev eL
værdipapir, og der blev da også handlet 1iv1.igt
med dem.

Køerne var nu det svaqeste punkt, oq der kan man
lkke pludseliq skære ned på produktionen. De bliver
ved med at give mæ1k, og det var svært at reducere
antallet a I dyr, for ingen ville købe'

far solqte en slagteko til Magnus Rasmussen i Ejby
for 5o kr. Et l i gnende dyr ville et år tidligere
have kostet l-4oo kr. Et par dage efter kom 14agnus
Rasmussen og sagde, at det. vat en dårlig handel, for
han fik kun 4o kr. på markedet. Næste ganq, der var
en ko, der skulle slaqtes, blev vi enige om, at vi
lige så godt kunne slaqte den sefv I men der var sta-
dig problemet med den manglende fryseboks, så der
blev spist mege n oksesteg og mange bøf fer i den
nærmeste fremtid. Der blev o gså tavet en mass e speqe-
pølse, en stot del blev foræret væk til naboer og
venner, og hvem der e.I.lers vat interesseret.
Resten fik destruktionsanstaften.

Mad manglede vi ikke, men det var da næsten oqså det
eneste, vi ikke manglede. Alt, hvad der skulle kon-
tanter ti1, var der ikke råd ti1.

I 19J1 søgte pastor Pedersen et nyt embede og llk
det. Det qjorde nu .ikke det store indtryk på sog-
nets beboere i a.lmindelighed. Kun en 1i11e flok
koner, der .1 i qesom præsten var meget aktive inden
for ø s t e r I a n d s m i s s i o n e n , og som samledes med ham
et par qanqe om måneden, hvor han lortalte om mis-
sionsarbejdet, medens de drak kafle og hækIede og
strikkede til fordel lor en basar, hvis overskud
gik til m i s s i o n s a r b e j d e t , viI.Ie savne ham.

Jeg tror, Knud Nielsen 9av den bedste karakteristik
al s ituationen, da en nabo sagde r at nu rejser
præsten, og Knud Nielsen svarede: "Ja, men hvad
hjæ1per det, vi får vel bare en anden."
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0g vi fik en anden. Pinsedag lgJl blev pastor Spurordineret og indsat i Husby pastorat. pled ham ind_ledtes en ny epoke i den folkelige optysning i Hus_by. Aldriq, hverken lør eller siåen trår ;eg, harder været en skal vi være llotte og kalde ået kul_turel interesse som i årene IgJI-3, til længe elter
k r i gen , hvor landsbysam f undet e lterhånden begf ndteat gå i opløsning.

In af de første opgaver, pastor Spur påto9 sig, varat komme i kontakt med os unge, og allerede denførste sommer indledte han den lange række af fri_luftsmøder i p r æ s t e g å r d s h a v e n , der blev tit dejligeoplevelser i de kommende år. lyøderne indledtes meået Ioredraq af pastor Spur. Det kunne være om etaktuelt emne, det kunne også være et historisk
Ioredrag, Dere lter var der læ]les ka l^febord, og såsluttede vl al med folkedans. Inden vi gik hjei,
sang vi altid en a ftensang. Var det Oårli9t ve;r,blev møderne holdt inde i stuerne r o9 i siedet- forat danse f o_lkedans sang vi de danske sange frahøjskolesangbogen.

I vinterhalvåret blev der også hol dt et månedligt
møde i præstegården. Da var det ikke sjældent eÅny bog, præsten læste lor os, oq hvis Åan syntes,
den var Iidt for svær lor os, prøvede han at givåsine kommentarer til, hvad lor fatteren havde ment.Selvfølgelig san g vi også en mass e sange i vinterens
I øb. fru Spur spillede til på sit llygel, Det varikke kun en lille sluttet kreds, der mødte op, nej,det var karle og piger og hjemmeboende b ørn frahele sognet, der deltog . 6D-70 unge mennesker varvi tit i de store p r æ s t e g å r d s s t u e r , og vl gavså hver en lllle skærv til kaf fen og kringien, somfru Spur sørgede for.

Der var vist ingen, hverken unge eller ældre, der
kom pastor Spur særligt nær. Han havde tidligere
i.'æret både jour nalist oq senere højskolelærer.
Det betød for det første, at han kendte en masse
mennesker, og som højskolelærer havde han erhver-
ret sig evnen tlf at få folk til at lytte.
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0qså foredrags foreningen fik i disse år med præsten
som pr imus moto r et vældiqt opsving. Det var ikke
nogen egentlig forening, men det hele blev organi-
seret på den måde, at pastor Spur udpegede 5-6
prominente personligheder rundt i sognet. De gik
lra dør til dør og samlede penqe ind, så der i
vintetens føb kunne engageres qode foredragshol-
dere og oplæsere, Folk kunne yde e fter evne og be-
hag, og deL var imponerende, så fl inke folk var
t1l at o fre. Der blev holdt 4-5 møder i Iøbet af
vinteren, og der var altld luldt hus. Mand og kone,
karle og piger lulgtes ad og sad sammen ved de
lange ka f febo rde, oq så havde kone n kager med til
sin eqen husstand. Kaffen kunne købes i forsamlings-
huset. MØderne indledtes med en sanq, dere fter kom
foredragsholderen på taferstolen. E lter ka f fen kun-
ne der stilles spØrgsmål til f o r e d r a g s h o 1 d e r e n .

Jeg tror ikke, noget andet forsamlingshus i en
landsby har ha ft så mange store personligheder
til at oplyse eller underholde på så kort åremå1,
som vi havde i de følgende år. Jeg nævner i ftæng:
Arn fred, Askov, L und, Rødding, justitsminister
Steincke, udenrigsminister Munch og mange llere
af tidens store personliqheder. Af skuespillere
kan jeg nævne Henrik Malberg, Ellen Malberq, John
Price, lhorkil Rose, Clar a Pontoppidan og en lang
række flere. lYØderne sluttede neml1g hvert år med
oplæsning af en skuespiller fra Det kongelige Te-
ater. Det var ikke altid, at det indsamlede kon-
tlngent kunne dække sæsonens sidste møde, for de
kongelige skuespillere var temmelig dyre, men så
b.Iev der sendt en tallerken rundt ved kaffebordet
med opfordring til at yde en ekstra skærv, og så
blev økonomlen klaret på den må de.

Når det lykkedes at få så mange af tldens store
personligheder tiI en lille Iandsby, så skyldtes
det udelukkende pastor Spurs energi samt hans for-
tid som journalist.

I sidste halvdel al trediverne klingede krisen af ,
og der kom e fterhånden mere gang i det hele 19en.
En af krisens lølqer var, at der blev dannet en
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n y I andb r ugsor gan i sat ion : " L andb r uqernes Sammen_slutning.rr Den blev dannet som en p r o t e s t b e v æ g e I s e
mod de eksisterende 1 a n d b o o r g a n i s a t i o n e r , s!.rm mansyntes var for passive over for de forskelliqe
regeringer, når der skul. le forhandles støtte foran_staltninger til landbruget. Den havde på et tids_punkt meget stor tilslutning og vel også en v.isindllydelse. Desværre kom den senere på vildspo",idet den gik over til at blive et politisk parti
og knyttede sig temmelig stærkt til det danske
nazipart.i, men dermed var også dets rolle udspilletfor landbruget. De fleste al de oprindeliqe med_
l emme r sivede hurtigt bort. De, der senere blev
danske nazister, tilhørte en helt anden gruppe.

Det var i di sse år, Hitler lor afvor førte sig fremi TyskIand, og som så mange andre kunne vi viåtikke sige os helt fri for at tænke, at det måskevar sundt med lidt orden oq system i vort sydlige
nabo.Iand. Vi kendte jo ikke hans planer og hanåmetoder, men i de kommende år fik vi efteihånden
sØvnen qnedet af øjnene.

Det begyndte med, at vi i 1936 blev spurgt, om vi
kunne tænke os at hav e en tysk j øde i nogle måneder,
måske et halvt år. Der blev sagi, at han havde lysttil at udvandr e til Palæstina, men det forlangtes,
et han først skulle lære landbrug, inden han kunnefå u d r e j s e t I I I a d e I s e . Vi opdagedå snart, at detikke var et enestående tilfæIde, for i de kommendeår kom der mange, så der var en hel lille kolonii omegnen. Det var qanske enkelt .j øder, der varflygtet lra Tyskland r og e fterhånden lik de da
også indre.j setilladelse tiI palæstina.

De fleste var unge under
energi og interesse ind i
gårdene. fn gan g om ugen
salen i Sandaqer, hvor de
sDrog. Vi vrdste aldrig,
Pludselig kunne der komme
re j semul i qhede r.

uddannelse. De qik med
det daglige arbej de på

samfedes de i præstegårds-
skulle lære det jødiske

hvor 1æn ge vi havde dem.
besked om, at nu var der

Iti nåede at have 5-(r stykker, men vi har aldrig
siden hørt fra nogen af dem. Måske har de ikke
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afle overfevet Israels mange krige, men de lik
da chanc en i modsætning til a1le de, der ikke
nåede at komme ud af Hitlers helvede.

Aret 1918 mindes jeg mest som det år, hvor vi for
alvor begyndte at frygte en krlg i furopa. Der
var stadige krigstrusler fra Tyskland mod de små
nabostater, En enkelt episode kan jeg nævne, der
gjorde et stærkt indtryk på os, der var samfede.
Der var dyrskue i Mlddel fart på den smukke plads
lige neden for den qamle bro, lige ned t11 Lille-
bæ1t. Vi var nogle stykker, der havde lejret os
omtrent hel t nede ved vandet og var ved at nyde
vor medb r agte mad , da der pludselig gik en stor
tysk eskadre gennem bæltel med sådan en fart, at
kø.lvandet f .iqef rem sloq hårdt imod bredden. Det
var, som om der gik en sky for solen på den effers
kønne sommerdag. Det var i det hele taget det stor-
politiske spi1, der optog sindene.

Jeg glemmer aldr1g den septemberdag. Vi havde været
ude at så hvede og vidste, at der skulle komme en
ekstraudsendelse i radioen kl, l7 om Chamberlains
mØde med Hitler i Mijnchen angående T j e k k o s 1 o v a k i e t .

Jeg glemmer heller aldrig den befrielse, vi alle
løIte, da Chamberlain udtalte, at nu var der fred
i vor tid. Vi glemte hel t, at det var på bekostning
af TjekkosIovakiet som selvstændig stat, eller
gjorde vi? 0q så gik hverdagen v.idere, som om
ingenting var sket. Økonomien var bfevet rimelig
god for hele sam fundet, og b åde Østrig oq Tjekkosto-
vakiet lå jo da endelig også I angt væk.

I vinteren 1938-39 var jeg på Ladelund Landbrugs-
skole, Det var en god og 1ærerig vinter, men den
politiske situatlon i Europa bevirkede, at der
var en lidt alvorlig undertone. De tre sko.ler, der
l.iqger der i trekanten ved Kongeåen, Askov, Rødding
og Ladelund, har gennem generationer ha ft en nær

tilknytning til grænselandet mod syd, og der var
da o gså traditionen tro mange sønderjyder på
holdet den vinter.

De fø1te slg ikke trygqe; for det første levede
de nærmere Tyskland og kunne bedre følqe med i,
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hvad. der skete syd for grænsen. De hav de en ind_groet respekt lor at komme under tysk herredømme,
som deres f or l-ædre havde været det gennem genera_tloner. I\4en det var ikke sØnderjyde; aIene, derfø1te^sig utrygge ved situationån. O9så forstander0vergård betragtede situationen med ålvor. Hanlortalte b1,a., at han var med i et udvalg, derskulle medvirke ved oprettefsen af en lanåbrugs_forsøqsstation I den sydl ige del af landet, o!
man havde tænkt sig at placere den I nærheden afgrænsen. Men udvalget lik lra højere sted beskedpå, at det i kke var hensigtsmæssigt at placere dender på daværende tidspunki, og ""!en blev henlagt.
1. april s luttede skofen, og vi måtte tage afsked
med færere og kammeratetl, som vi var kommet tilat holde af i vinterens 1øb. på en kostskole lever

man jo tæt op ad hinanden, der for er det også svæ_rere at skilles; men på den anden side glæåede vios til at komme ud og praktisere nogl e åf d" t"o_rier, vi havde tilegÅet o" i vinteråns Iøb.
Da jeg kom hjem, var forårsarbejdet i gang, så dervar nok at se til med det samme.

Den 8. april kunne lar og mor fejre deres sø.lv_bryllup, og det blev fejret i deÅ t.raditionelle
fo rm med æresport a ftenen lør og hornmusik om mor_qenen, og stor Iest i lorsamlingshuset. Den ad_skilte sig ikke ret meget fra då fester, der holdespå landet i dag.

Vi havde den sommer en ung, svejtsisk Iandmand påudveksling med en dansk. Han hed Heinrich. Vi havde
megen gIæde dera l, han nød det llade danske land-skab, oq især nød han stranden, og det blev dergod lejlighed til den sommer , for det blev en dej_lig sommer med passende sol og regn. 14en høstenblev besværlig, lor da reqnede dei a1t for meget.I tter at kornet var sat i hobe, måtte vi i maigetilfælde skære båndene op og sprede kornet ud [ånarken igen for at få det tørret, så vi lik ikkedel sidste korn lnd før en af de sidste dage iaugust. 0g medens vi fredsommeligt bjærqede det
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sidste korn, skreg Hitler siq hæs nede i Tyskland
og nedkæmpede i løbet af få dage det evigt om-
str.idte Pofen.

Søndag den J. september var hele sognet til høst-
gudstjeneste i ki rken, Da vi kom hjem, meddelte
de i radioen, at Frankrig og England havde erklæ-
ret tyskland krig. Heinrich var rejst hj em, og
hermed er den opqave, jeg havde stillet mi.g selv,
Iøst: NemIig at lortæIIe lidt om livet i en lands-
by m e 11em to kriqe.
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Forsrdetegning og lay-out: BjØrn Bennike.
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