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Om vinteren var fårene altid hjemme i »fårahuzed«, indtil de havde

»/nnad« (læmmet). Det var spændende, om hvert får fik de reglementerede
to lam, om de levede begge, eller der
kun kom 6t. Det skete tiere, at der
kom tre lam, og så skulle der lØbes tit
og tæt med en patteflaske. Sorn regel
gik det godt. Så snart fårene kunne
sættes ud, skulle der muges i fårehuset, og det var en skrap omgang.
De.r var vinteren igennem blevet strØet med hel halm, for den opsugede ajlen bedst, men det var et dr@jt arbejde at trække sådan halmgldning ud,
og så var der så gruelig stramt af ammo,niak-dampe, at både ljne og næse
l6b i vand. Yi hostede og nøs, men så
kom far altid med det gamle ortoj:
»Tormånada rajn å fåramånada sne e
lesså gott som fåramlj på jorn".
Far startede med lucernedyrkning
på ca. 1 skp. land nede i havbakkerne.
For at få lucernen til at slå an var der
Aehtet et lille læs podejord hos BIem,
Værmelandsgård. Den flrste lucerne
blev kun brugt som grønt tilskudsfoder til svinene, og de var glade for
den. Inden morgensyslerne trillede
far ned efter en b6rfuld, og så var det
passende tid for karle og piger at stå
op. Lucernen blev i dagens lg,b skåret
på en hakkelseskiste, som var lavet til
det samme. Engang kom der en barne-
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finger i kniven. Det gav jo stor opstandelse, og der blev travlt med at få
et par heste for ponyyognen og komnre op til dr. Carlsen og få fingeren
syel på plads igen. Fingeren klarede
sig og voksede snart fast igen. Lucernedyrkningen blev hurtigt udvidet, men dog kun på den måde, at
der blev udlagt et halyt skifte hvert
år. Nu blev det skik, at det varkarlens morgensyssel sammen med daglejeren at hente et Iæs lucerne hjem
staldfodring.

Om efteråret var far hver morgen
en tur ude på bakkekanten for at se,
om der var drevet »ædja« i land. Den
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skulle bruges til vinterdækning af roedyngerne. Var der »ædja<<, var det om
hurtigst muligt at komme ned til havet og fh k@rt noget sammen i bunker,
for' hvis vinden drejede, kunne >>æd-

jan« drive til havs igen, inden der:
var gået en halv dag. Enkelte år kom
der så meget, at vi kunne sende bud
til naboernq om de ville komme og
samle

»ædja<<.

Fars interessanteste tidsfordriv foregik i huggehuset. Asketræsplanker var
på lager og blev skåret ud til hammelstokke, svingler, kæpstokke og vognkæppe. Det dr@jeste var fodskæring
til vogndrætter, men det gav varme,
og en vogndræt skulle der altid være
i reserve. -hn fastvognsklo og en akse'l-

bærik blev der også lavet. Vognkloen

var det drfljeste, håndskæring af

en

7-tommers klods. Der kunne altså

bortset fra hjulene - laves en fast-
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Ded va ente fri forr, a vi va mispå di bonapiblana, der hadde
unjse
song,
ajle
å
enj å dom på harmonika,
å somma danjste åu på gråvakantinj. vad me di sælle i RØnna å sett »PiblaVi måtte gott gå hæn å lYes, mæn ente marken« å bågæ,tte drokked kaffe enj
jomblannas me dom, forrded a di danjste, stå, vår der va kællnara - å ente
å ded va sØndit, ja, så galed va der åu fru - te å servera. Ded va enj tagg
drænja, der baniada. Når vi va villua å hojere, trode vi. Naj, vi oplæwde ente
hakkada roer, kunie vi læra enjani nånj å delana, fo,rrinj vi ble våusena
songan.a, sæl om vi mæn tore ryna' å reste jemmafrå - å livæl vrælada å
vess får va injan forr h/relse. Når lanjtada å hadded nålit me voss sæI.
Om baeIa, der ska bort å gå På skomoer va m6, laore vi heenje åq mæn
hon forrmånada voss, a vi skujle pas- ler nu te dås, lanjta jemm, vedd jå
sa på. Hanj kunje ble så tåvelia nag- injed å. Di hå ju bære rå å læ'ttere
ger, a hanj kunje sjæltåues åuer, va vi fonr å tå astå freda autan te manda
hallte injen vardens tinj. Mæn vi kun- mårn, e,nj a enjanj hadde. Ded va der
je skobba unjan. Ded kunje moer ente, injinj då, der kunje. Me en månadsforr så follde hanj båra bågætte å l/n på 10 kroner hadde di slætt ente
flæsskada idå saj. Då vi våuste t6, va rå ted. Kansje ed nåd dærforr, a enj
vi le glå me sjæ.jled' Yi kunje ju båra e så urimelia g1å ver dialækten å ajle
fløtta jemm.afrå, å ded behavde hanj di gamle, plasdrlie orn, som ente brflgfæzelia lid å tænkja på, forr så skujle gas mera - Pånær å di gamle oPPa
der ju lajes te arbajd. Sj/ddad sæl frå lanned. Di vedd, va enj l/vvenakunje hanj umulit, bådde forrded ded sjøtt, et strånavråg, enj skobbernakk,
kosste nåd, å hanj kansje va lid små- et vreddhorn å en habbeligrassa e.

frå nåbolaved, å så
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2100
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2100 Ø.
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Foreningens bibliotek: Erik Menveds Yej
rt. st.. ft.. er åbent for graUs udlån hver

åhsdåe i.t. 19-21. (I månederne jury,
juli, åugust den føiste onsdag i måneden).

Post festum

vogn hjemme i huggehuset. Far lavede
også en ny kælkesleede, men det kaldte han »mælstynierarbai<(, for det vared"e i alt fald tre år. Den gamle stokkeslæde holdt ikke længere end, til
den nye kunne tages i brug. Den var
aldeles opædt af orm. Senere lavede
far over nogle år også en nY kane,
men her hjalP snedket Andreas Jen-

sen til med sammensætningen. Jeg
mener, far skar både meder, åg og
stævrer til, og snedkeren tappede dem
sammen samt lavede kassen og seederne med »læddika« i. Smed Jens
Lund, Bakkesmedie'n, jernede og beslog alt.
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Gunnar Juul Nietsen.

Den 25. ianuar fYldte fhv' trafikkontrolllr E. SiØuall, Frederiksværk,
70 hr, og samme dag blev vogn- og

spillemand Poul Andetsen, Falkondr
A116 652 tv., KØbenhavn F, 60 år. - Vi
gratulerer post festum!

/5 Ar
Fhv. viceskoleinsPektPr O. Bøgeskou-Jensen, Fuglebakkevej 72, Kø'
benhavn F, født i RØnne, fYlder 75 år
den 18. marts.

Viceskoleinspektlren har været
en god mand,
medvirket som taler ved flere arrangementer og også stØttet os på anden
vis, bl. a. med en række udmærkede
artikler i »KliPPelen«.
Vor bedste lyk6nskning!

hjemstavnstrevægelsen

70 år

Forr i tider

VejkonduktPr Gudmund Lærkesen,
Pilevej 7, Roskilde, fYlder den 16.
marts 70 år og går fra 1' april på pen-

Ded må hå vad i dænj dårrinjen, då
iå va en hallstor grøbba, som moer sion efter 30 års tjeneste ved Roskilde
forr plasdr kallte voss, når vi våuste kommune. Lærkesen, der er fra
te, a di spellada »Piblamarken« forr Knudsker, var en årrække formand
fossta gong i RØnna. Der va såklårt for bornholmer-foreningen i Roskilde.
Vi kipper med flaget!
ikkje snakk om' a vi tore snæja voss
låå
sØkkel,
eeni
mæn
ajde
dærud. Vi
na /jen måtte enj ente, forreni ded va 60 år
Den 27.marts runder Karl Regnervinjter, å di skujle rastas livæl' Mæn
sen,
Prejlerup i Odsherred" født i
legå
vi
te,
lære
kunje
så
voddan ded
gott ajle songana udanad, bådde or å Sandvig, de 60 år.
Regnel"sen har været i bestyrelsen
mellodier, væ.lsaitans forrded a drænjana på gårana samlades me Paiarna for Bornholms Hjemstavnsforening af
ED

1942, men

er fgrst og fremmest blevet

kendt som aktØr. Han har: spillet med
i d.e bornholmske komedier lige siden
foreningens start og altid hØrt til de
bedste

af de,agerende.

Til lykke, Regnersen, og hold dig
munter !
-ed,
Runde f@dselsdage

2. marts: Fru Anna Kretzschmet,
Randersgade 482, København Ø, født

i Rlnng

70 år.

4.marts: Fhv. jord- og betonarbejbejder Carlo Sj@quist, Hedebygade
13 B st., th., Klbenhavn V, 70 år.
9. marts: Receptionschef. CarI Aage
Mortensen, Bårsevej 23, Hvidovre,
fØdt i Åker, 60 år.
18. marts: Fru Amalie Pedersen,
Frederiksborgvej 139, dør D, K/benhavn NV, fØdt i Sandvig, 75 år.
23. marts: Cykelhdl. Harald Honsen, Nordlundsvej 64, Hvidovre, født i
Bodilsker, 60 år.
28. marts: Boghandler Aage Kofoed,
Grenhusene 79, Hvidovre, fgdt i RØnne, 75 år.

Hjertelig

til lykke!

TIO]GER MARKUSSEN

itatseram. ejendomsmægler, m. d.
Alhambravej 171, 1826 V.

Tlf.21
25 års erfaring

55 11.

i
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Indend6rs foregik i min tidlige
barndom alting på gammeldags maner. Vi havde flere gånge en vandreskomager boende. Han reparerede
sele,t@j, forsålede sko og stlvler og
syede nye tØfler til far og mor. De
blev brugt - og holdt alligevel hele
deres levetid - omkring et halvt hundrede år, men de var noget hårde og
stive. Hvad for slags læder mon der
var brugt?
En vandr"eskraedder havde vi også
boende. Han syede pelse, s;tortrøjer og
det såkaldte bystflj, men vist ikke noget »bællatoj«. Tl,jet, der blev brugt,

var

»jemmaværknad<<

helt fra

fåre-

klipning, uldvask og kartning.
»Tojana<< blev lagt peent i »tojakorrinj«, en gammel, stor, halmflettet
kurv, og senere kom spinderokkene i
gang. Derefter fulgte garnvindingen.
Garnet blev rullet til nl,gler. Hvis det
vg1 til strikkegarn, skulle garnet tvindes, dvs. al 2 n.figler ad gangen skulle
over »rokkamuzen<( en gang til. Inden
væ.vningen blev »varpinj« stillet op i
stuen. Der var et hul i gulvet med en
slidskive, og på bjælken var der s/mmet en Iæderstrop til at holde varpen
på plads. Her kunne vi somme tider,
når Anna Grlnnegård var i godt hu-

få lov til at kØre med. Endelig
var man kommet så langt, at væven
m@r,

kunne sættes op, og det tog også sin
tid at få alle trådene gennem Yævskeder og trisser. Så kunne vaeven gå.
Den gik altid og slog så hårdt næsten
både nat og dag, i alt fald til ud på
aftenen,

Hvo,r mange gange i årets løb der
blev brygget »drekka<., husker jeg ikke, men vandet hertil kogtes i den
store vaskemurgryde, »murkjælinj«,

hvorfra det hældtes op i et trækar, der
var stillet oven på en tflnde. Midt i
karre,ts bund var der et hul, hvori var
s.at en tilspidset stok. Et brækket
»tjivaskaft« var udmærket. Omkring
stokken var der på bunden snoet en
Iang »sima<< (halmvisk), der dækkede
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hele bunde,n. Oven på denne var der
Iagt humle og malt samt en visk malurt. Humlehave havde vi selv. Malurten kunne vi gå ud og plukke. Mal-

ten blev kpbt på Limensgade-m/llen.

Når vand, humle og malurt havde
stået en passende tid, l/snedes der
på stokken, og indholdet rislede ned i
t@nden, hvorefter der hældtes mere
kogende vand op i overkarret til udtrækning. Der skulle gå længere tid for
hver omgang, der hældtes. nyt kogende vand på. Tpndens st@rrelse var målet for, hvor mange gange der hældtes
kogende vand op i overkarret, men
der blev til 3 ankre fulde. Når tØnden
var omtrent fuld, blev der tilsat udrØrt
gæ,r. Dette stod så i få dage, hvorefter
indholdet hældtes over på ankrene, og
så var »drekkad« færdigt.
Til »unjarna<< var de'r altid et
»drekka«-krus fuldt inde på bordet,
så vi kunne forsyne os efter behov.
Gunnar Juul Nielsen.
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