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Ud at tjene. 
Nov. 1935 til nov. 1936 

Det var den 1. no v. 1935 jeg startede i min plads hos enkemand Kristofffer 
Andersen. Vi var i alt fire personer, som skulle have vores udkomme pa 
dette husmandssted, men der var ogsa hele 11 tender land, med eng og det 
hele, Foruden. husbond var der husholderen. Mariane, og datteren Kirstine, 
Min far korn med en traekuffert med mit toj og andre fornodenheder sasom: 
En pibe, cerutter og t^ndstikker, og ikke at forglemme, mit barbergrej: Husk 
pa, jeg var ved at vaere en ung mand, sa skaegget vasltede selvfolgeligt fi'em. 
Det var en god plads. Jeg fik en blid start. Den forste dag skulle jeg bare 
installeres, og cykle lidt rundt for at S meldt flytriing til folkeregisteret og 
hos sygekassen. Dengang var der ikke et kommuiiekontor, man kunne 
henvende sig t i l Flyttebeviset blev ordnet af sogneradsformanden, som, pa 
landet jo ofte var en gardmand. 
Den der traekuffert, som min far kom med, var n<ermest udformet som en 



lille dragkiste, nied handtag i liver ende. Den skulle ikke sta pa et 
karlekammer, jeg nemlig med skam indremme, at jeg skulle sove 1 samme 
va^relse, og endda i samme seng som Kristoffer. Det skal dog lige n^vnes, at 
det var i en dobbeltseng. Det var meget almindeiigt forhen, at folkeholdet 
sov sammen. Men der i 1935 var det trods alt ved at vsre passe med det der 
soven i samme seng, sa det var ikke noget, jeg gik og snakkede om. Det 
havde nu sine fordele. Nemlig om morgenen nar jeg skulle op. Da slog 
Kristolfe lige et par slag pa dynen med sin urk<ede. Han havde altid t^ndt 
ild i en stump cigar, som han havde levnet fra aftenen for, og i den morke tid 
var der ogsa blus pa flagermusiygten. Der var nemlig ikke elektricitet pa 
ejendommen. 

Kirstine handmalkede de seks - syv koer vi havde. Jeg skulle muge ud ved 
heste, koer og grise. Koerne og grisene gik i den samme staki. Jeg matte ikke 
bruge de tra^sko andre steder, som jeg briigte i stalden. Kristotfer selv havde 
kobt et par sakaldte basartrassko. T i l disse havde han lavet halmvisker som 
lige passede. Disse trassko levede belt op til navnet, de var nemlig kun lavet 
af tm og ikke andet. Snuderne var spidse. 
Nar Kirstine var fserdig med at malke, skulle jeg kore raaelken over til vejen, 
hvor maelkekusken kom. Det foregik pa en trillebor. Om vinteren nar der la 
sne, spa3ndte vi en best for en slags sl<ede, som vi kaldte en "sluf 
Der var en morgen, hvor stormen havde tlyttet rundt med sneen hele natten. 

Der var foget nogle store driver sammen. De naede hestene op til maven. 
lhaerdig trak de sluffen op ad de skra driver med det resuitat, at den va^ltede 
rundt, og begge spande rog af. Selv om jeg var hurtig til at fa dem rejst igen, 
rog der alligevel en del m«lk ud af den ene spand. Heldigvis vidste jeg godt, 
alierede dengang, at det ikke nytter noget at grasde over spildt m.«lk, sa det 
gjorde jeg ikke. Der var heller ikke et ondt ord fra Kristotfer. Jo, han var en 
go' husbond. 

Vinteren gik stille og roligt. Roerne skulle kores fra, roekulen og ind i 
roehuset. Det foregik med trillebor. Kornet skulle taerskes, og da vi jo ikke 
havde strom, matte det selvfolgelig forega med handkraft, altsa med plejle. 
Det kom, som skulle tasrskes, var spredt ud pa logulvet, med kernerne mod 
hinanden. Kristoffer og jeg stod sa skrat overfor hinanden med hver sin plejl 
i handen. Kristoffer var skrap til at svinge en plejl. Han kunne skifte hand i 
faiten, nar vi skiiltede plads. Jeg provede ofte at gore ham kunsten efter, men 
hver gang skete der det, at jeg ramte en af stolperne i laden med det resuitat, 
at slavlen. pa plejlen ramte mig i baghovedet. Det kuiine godt give et 
ordentlig dunk i knolden, for der var nemlig anbragt en jeniring i enden pa 



slavlen, sa den ikke skulle revne. Den var nemlig lavet af egetra?. Efter sadan 
et dunk gjaldt det om lige at ryste hovedet en ekstra gang, sa skruer og hvad 
der ellers fandtes derinde lige kunne falde pa plads igen. 
Slaven var anbragt pa plejlskaftet ved hj^lp af et st\%ke svineskind. Dette 
skind skar man selv ud af grisen, nar der blev slagtet. Skindet var belt lyst, 
nâ r̂mest gennemsigtigt, men meget staerkt. 
En dag spurgte Kristoffer, om jeg ville Ixre plejl visen. Det ville jeg 
selvfolgelig gerne. Man skal jo laere sa laenge man lever. Han satte derefter 
plejlen omkring halsen pa mig og klemte forsigtigt til. Ikke hardt, men bare 
lige for at markere hvad han mente. Hvis han havde klemt til, var der sikkert 
nok kommet en slags vise, eller noget som kunne ligne kattejammer, ud af 
mig. 
Nar vi havde taersket kornet med plejlene, blev det slaet efter, saledes at de 
allersidste kom, der kunne sidde tilbage, ogsa korn af straene, inden det blev 
gemt til foder. Eller hvis det var rughalm., da eventuelt bundet sammen til 
senere brug som ta^kkemateriale til bygningerne, som var bindingsva^rk med 
stratag. Hver en stump, af alting, blev anvendt. 
Det korn som nu la pa gulvet, var selvsagt fold af avner og halm stumper, 
men det var der ogsa rad for. Det blev nemlig kastet fra den ene ende af loen 
til den anden ved hjaelp af en tra^skovl, og da korn jo er tungere end det 
andet, kom det selvfolgelig la^ngst. Der var rigtig meget arbejde med tingene 
dengang. 

Willy Langes Barndoms erindringer. 
Forfait i bogen Tur retur Rask Molle 

Aben hus 
Lokalhistoriskforemiig for Hvirring Sogn 

L0rdag den 29 marts 2008 
KL10.00-.1200 og kl. 14.00^17.00 

I Aulasalen pa 
Rask M:0lle Skole 



Fomyelse af medlemskab 

I ar vil vi, som sidste ar, sende et indbetalingskort ud sammen med 
nyhedsbrevet til alle medlemmer Man kan bruge indbetalingskortet i 
banken eller pa posthuset, eller kontant til bestyrelsen. 
Kontingentet for ar 2008 er: 50 kr for enkelte medlemmer og 75 kr 
for husstande. 

Kontingentet Bedes betait senest 19. Februar 2008 

Generalforsamling 
Den 19. februar 2008 

Kl.19.30 
I foreningens lokaler 

Rask M0lle Skole 
Film og kaffe bagefter 

Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn 
Adresse: Rask Molle Skole, Skolebakken, 8763 Rask Molle 
Abningstider 1. og 3. Torsdag i maneden 19-21; lukket i skole-

ferierne. Desuden 3. Torsdag i maneden,kl.15-17 
Formand: \  Aage Jokumsen, Skolebakken 12, 

8763 Rask M0lle 
T i l 75678525 
Brian Lange, Brorsonsvej 4, Hornborg 
8762 Flemming 
TIf. 75673219 
Kaj Daugaard Hansen, Dahliavej 5 
8763 Rask M0lle 
TIf. 75673017 
Kristian Skov Larsen, Norre snedevej 86, Trebjerg 
8762 Flemming 
TIf. 75673043 
Sonja Eskerod Madsen, Skovbyvej 5, Skovby 
8763 Rask M0lle 
TIf. 75678870 
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