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Aaby By Mejeri, 1898.

Om Mejerier i Aaby
Efter at der sikkert nok har veret drevet en form for mejeridrift pi

"Birkelse" ved hjelp af en kvindelig medhjalper, som blev kaldt en
mejerske, si mi vi med rimelighed kunne konstatere, at det fgrste
mejeri her i sognet var det nede ved ien, kaldet Herregaardsmejeriet.

Det var "Birkelse" sammen med forpagterg6rdene under godset, der
oprettede et sikaldt fallesmejeri, ikke pi andelsbasis som de fleste
mejerier. Foruden disse store forpagtergirde, som Aastrupgirdene, var
der enkelte andre leverandprer. Dette mejeri begyndte sin virksomhed i
1888. Bgnderne i Aaby sogn var ikke af de fgrste til at have eget
andelsmejeri.

Efter at der var oprettet andelsmejerier i nabosognene Vedsted og
Biersted, blev der efterhinden skabt interesse for ogsi at fi mejeri i
Aaby.

Det tog naturligvis sin tid. Ikke alle var lige begejstrede for tanken
om, at deres malk skulle blandes med andres mrlk, og den maskin-
terskede melk man fik tilbage fra mejeriet, var den til at
bruge? Nej, noget godt hindskummet mrlk fra egne k6er, det vidste
man da hvad var.

Til alt held var der nogle gflrde i den sydvestlige del af sognet, der
var kommet med i mejeriet i Vedsted, og i den 6stlige del var der andre
som var med i mejeriet i Biersted. Det rygtedes snart at disse folk var



godt tilfredse med den nye m6de deres melk blev behandlet p6, og at
der ogsi var penge i sagen, idet smgr fra et mejeri betaltes vaesentlig
bedre end det sikaldte "bondesmgr". Man var forBvrigt udmaerket
bekendt med, at herregirdssm@net altid var bedre betalt end b6nder-
nes. Nu kunne man opni et produkt der var lige si godt, ja miske end-
da bedre end herregirdssm@rret.

Resultatet blev at nogle fremsynede mend satte sig for at arbejde
for at fi oprettet et mejeri i Aaby. Primus motor i dette arbejde var
daverende lerer i Aaby Nrd. skole J. A. Schou, pi den tid drev han
skolejorden og havde selv et par kg,er.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling, vedtaget love og
valgt en bestyrelse pi syv medlemmer med lerer Schou som formand,
Anders Christensen, Houen, Chr. Nielsen, Bjerget, Chr. Jensen
Christensen, Soubak, Anders Jensen, Thorngaard, Jens Kalsen,
HBbaekgaard og Niels P. Hansen som bestyrelsesmedlemmer. I 1898
blev der kBbt grund til mejeriet pi vestsiden af Aaby Gade af Jens
Lgth. Her blev opfBrt de ngdvendige bygninger, en skummesal hvor-
over der var indrettet bolig for mejeribestyreren. Ved sydenden deraf
en mindre bygning til fyr, kedelrum og dampmaskine. Derforuden var
der et lille butiksrum, hvorfra mejeriets hjemmesalg af produkter fore-
gik.

Hvorn6r drifien begyndte vides ikke nojagtigt, idet mejeriets arkiv-
alier trods ihardig s6gen, ikke har kunnet opspores. Efterhinden kom
ogs6 de ejendomme med, som havde leveret deres malk til nabo-
mejerierne, sfl da leverandprtallet var h6jest, var der ca. 160 leve-
rand6rer, n&sten alle andelshavere. Forpagtere kunne ikke vare
andelshavere kun leverandprerer.

For at fA en hensigtsmessig transport af maelken til og fra mejeriet
blev kgrslen organiseret i forskellige ruter, der pi hvert 6rs generalfor-
samling blev liciteret ud til andelshaverne. Der var ved mejeriets start
otte maelkeruter eller melketure, som de mest blev benevnt. Voldbro -
Kneppet - Hpbaekgaard - Aaby Sdr. Kaer - Soubak - Toftegaardsvej -
Lergravsvej - Bjergets turen. Denne rute blev senere suppleret med en
Osterhouens tur, der ogsA aflastede Voldbro og Kneppets turen. Mejeri-
et stillede de ngdvendige vogne og slader til ridighed for transporten.
Disse ruter havde forskellige mgdetider og rykkede nogle minutter til-
bage hver fjortende dag, siledes at den der havde m6dt sidst, nu skulle
mdde fdrst.

Det at k4re en melkerute kunne ofte give en supplerende indtegt til
et mindre landbrug. Derfor kunne der undertiden v&re en hird kamp
om at opnA tilsagn om en rute, nir to naboer hver isar gerne ville have
en bestemt rute tilstiet, og derfor blev ved at underbyde hinanden, si



betalingen blev urimelig lav. Jeg husker sflledes engang en husmand,
der fglte sig afhengig af den indtagt, som ruten kunne give ham, blive
budt si langt ned som til 300 k. For den pris skulle han holde hestene
skoet, og k6re turen 365 dage om 6ret. Han kunne fi en krone pr. sgg-
nedag, men mitte sfl finde sig i at k6re gratis om s6ndagen. Som et
supplement til betalingen var det kutyme, at kusken fik en spand ker-
nemalk til hestene. Det var en god skik, for ofte var det en hhrd tgrn at
vrre mrlkevognshest - mange gange var de som tilbpd sig turene
smit k6rende, og da kunne en spand melk til hestene g@re underver-
ker.

Ved begyndelsen af mejeriets drift blev malken kun afhentet gratis
ved de leverandgrer, der li ved offentlig vej. Det resulterede i, at de
leverandgrer der li et stykke fra offentlig vej, enten selv mitte bringe
mrlken til offentlig vej, eller kunne betale for at ffl melken hentet ved
ejendommen. I nogle tilfelde blev denne betaling erlagt ved at k4re
ruten et vist antal dage om flret. Disse fridage kom siledes indehaveren
af den pigrldende rute tilgode. Efterhinden som vejene blev bedre
vedligeholdt, ophgrte denne forskelsbehandling, si nesten alle andels-
havere fik malken aftrentet ved ejendommen.

Da mejeriet begyndte, havde der sikkert fra nogle leverandBres side
v&ret en vis skepsis for, om nu melken blev rigtigt vejet og flOde-
pr/ven n@jagtigt udtaget. Ihvertfald var det de f@rste ir en pligt for
bestyrelsesmedlemmerne at skiftes til at m6de og oververe ind og
udvejningen af maelken. ,iBldre mand har fortalt, at deres fadre var i
bestyrelsen, hvor der med mellemrum kom brev fra larer Schou, der
var formand, med besked om, at i neste uge var det deres tur til at
m@de pi mejeriet og oververe udvejningen.

For mejeristen var det at lave gode produkter bide et prestige-
sporgsmil, men ogsfl i h6j grad for mejeriet et @konomisk sporgsmil.
Derfor mitte han vare i besiddelse af en god lugte og smagssans, si
han hurtigt kunne opdage om malken, der kom til mejeriet, var som
det skulle vere. Havde der varet tordenvejr om sommeren med varmt
og lummert vejr, stod mejerist Johansen i egen person og lugtede til
hver enkelt spand mnlk, forinden den blev hrldt i vejekarret. Havde
maelken "en tanke" kunne det nemt ske at den blev til tykmelk, nflr
den blev opvarmet. Skete det at der kom sur malk i centrifugen blev
der forstoppelse, og centrifugen mitte adskilles for reng0ring. Det var
derfor ngdvendigt at- vere pi vagt. I sidanne situationer skete det at
andelshavere, der ikke var pipasselige med afk6lingen af deres melk,
kunne fi den tilbage uskummet. Men heldigvis var det sjrldent, og
skete det, da havde mejeristens hum6r det ikke for godt. Efterhinden
blev staldhygiejnen bedre og bedre, ligesom indfgrelsen af reduktase-
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prgven med dens fradrag for 3. og 4. kls. mrlk ogsi var med til at
hgjne kvaliteten.

For mejeristen var det pnskeligt at opnfl si gode gkonomiske
resultater som vel muligt. Hertil var der flere strenge at spille pi. Dels
var den fornuftige tilrettelaggelse af arbejdet at spare mest muligt pi
driften. Men ogsi ved fremstilling af produkterne kunne der hentes
pkonomisk gevinst ved dygtighed. Smgrret skulle for at vere lurmaer-
ket hgjst indeholde l67a vand og en smule salt. Det var en kunst at
vare sfl nrr ved denne procent som muligt. Det kunne nemlig give
bpde sifremt man overskred de l6Vo. Til gengeld gav det flest kilo
smgr af den portion flOde ved at vandprocenten var si hgj, som loven
tillod. Miske kunne der ogsi drgjes lidt pe returmalken, ved at lade
skyllevandet fra karrene flyde med i kernemrlken, og derved f5 mere
returmaelk at srlge til gavn for overskuddet. Efter at mrlken var
blevet skummet, blev den tappet i spanden igen og sendt med mrlke-
kusken retur til leverandorerne sammen med andre varer sflsom smor,
ost og piskeflgde.

I den lille butik var der udsalg af mejeriets produkter hver formid-
dag. Her kunne folk komme og k6be den rA og ubehandlede melk i
hele og halve liter efter behov i medbragte emballager, mest krukker,
skile og smi spande. Det var frisk mrlk fra morgenmalkningen
samme dag. Eftersom kundekredsen voksede og salget steg, blev der
entreret med en mand med hest, vognen stillede mejeriet til r6dighed.
Der blev nu kort rundt i byen fra d4r til dor. En stor lettelse for
kunderne, men om vinteren kunne det vere en kold t4rn at vzte
malkemand. I de meget strenge vintre 1940-41 og 42 var det srerlig
galt. Hanerne pfl melkespanden fr6s, si melkemanden undertiden
m6tte ind og bede om en kedel varmt vand, for at kunne tappe melken
af spanden pi vognen.

Senere fprte udviklingen med sig, at malken blev langtidspasreuri-
seret og kom pi flasker. Dette foregik pi mejeriet, hvor malken efter
at vere fyldt pfl flasker, blev sat i et stort bassin med 63 grader varmt
vand. Her skulle flaskerne sti i en halv time, hvorefter eventuelle kim
skulle vere drebt. Det var en lettelse for melkemanden, men gav til
gengald et stort arbejde for mejeriet med at reng|re de mange flasker,
nir de kom retur efter endt brug. Nu kunne melken holde sig frisk
lrngere.

Senere blev melken homogeniseret og stassaniseret (lavpasturise-
ret). Det vil sige, at fedtkuglerne i malken blev sprengt, sfl den blev
ensartet, sfl der ikke dannedes nogen flOdeprop i halsen pi flasken.
Derved blev mrlken mere velegnet som drikkemrlk. Det var et
udmrerket produkt, men efterhinden krevede sundhedsmyndighederne,



at de besctninger, hvorfra der leveredes konsummelk, skulle dyrlrge-
kontrolleres, og melken fra disse besrtninger mitte ikke transporteres
og behandles samtidig med det ukontrollerede. Det medfprte sfl megen
besvaer, at mejeriet opgav denne ellers ret l@nnede produktion af
konsummalk, og fik den leveret af mejeriselskabet i HjOrring. Det
skete dog kun f5 6r fgr mejeriet stoppede i 1968.

Da mejeriet begyndte, var eneste drivkraft en dampmaskine, der for-
synedes med damp fra en kedel, der fyredes op med kul. For at fi den
n@dvendige trek til fyret opmuredes en meget h6j skorsten. Den h6je
skorsten var ligesom et vartegn for alle landets mejerier. Mejeristen
mitte sti tidligt op for at ffl damp pfl kedlen, der skaffede kraft til
maskinen, men ogsi til opvarmning af melken til de lovbefalende 85
grader, som den skulle vere opvarmet til, inden den sendtes retur til
leverandgrerne. Noget som var pAkrevet dengang, idet der i besetnin-
gerne fandtes en del dyr der var angrebet af tuberkulose. Denne
sygdom er ved dygtig indsats fra veterinarmyndighederne og ikke
mindre fra mejerivaesenet, sA godt som udryddet bide hos mennesker
og dyr. Dampmaskinen leverede trekkraft til centrifuge, kerne,
pumper og andre apparater via en hovedrem til hovedaksel ophengt
under loftet i skummesalen. Herfra fordeltes trrkket via mindre rem-
trek til de forskellige apparater. Det gav anledning til en del rystelser i
lejligheden ovenover, si det kunne vare mindre behageligt at opholde
sig der under skumningen.

Under krigen 1914-18, da det var vanskeligt at skaffe kul, blev der
fyret med t4rv og lyng. Det samme gjorde sig geldende under beset-
telsen 1940-45, det gav Oget arbejde, men det kunne da fungere. Kort
tid efter besattelsen, kom der vekselstr6m til byen - den var f6rhen
udelukkende forsynet med jevnstr4m fua eget vark. Der blev bygget
en transformator umiddelbart vest for meieriet. den kunne nu levere
den tilstrakkelige strom sA centrifuge, karne og pumper m.m. efter-
hinden blev drevet med hver sin direkte pikoblede elmotor. Nu blev
damp-maskinen arbejdslgs, men der var stadig brug for fyr og kedel,
men i mindre omfang, kun til opvarmning af melk og vand til
reng6ring samt til lejlighedens centralvarme. Nu kunne transmissions-
akslen under loftet nedtages, og der blev ro i lejligheden.

Da der efter besattelsen kom mere gang i melkeproduktionen,
meldte sig spprgsmilet om at skaffe mere plads i mejeriet. Der var
brug for k6lerum, kontorlokale, rum til gerberering og flere andre ting.
En overgang var bestyrelsen indstillet pi at bygge et helt nyt mejeri pi
en bedre plads i byen. Man kom si vidt, at der blev k@bt en passende
grund af Morten Hansen ved Kattedamsvej over for Brugsforeningen.
Der blev etableret vandboring, der visre sig at kunne givJ tilstrakkligt
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med godt vand. Mere skete der ikke i sagen. Mflske havde elektrifice-
ringen af de enkelte maskiner givet bedre pladsforhold. Resultatet blev
ihverfald, at flytningen blev droppet. I stedet valgte bestyrelsen at lave
en^mindre tilbygning til begge ender af den hoje bygning, og pfl denne
mide skaffe plads til de n@dvendige rum. Derefter biev din Jrlrvervede
byggegrund udstykket i mindre grunde og er efterhinden solgt og
bebygget med villaer.

ved mejeriets stafi blev mrlken afregnet efter dens indhold af flode.
Senere gik man over til at afregne efter melkens fedtindhold, hvilket
ikke var helt det samme som flodeindhold, men var mere i overens-
stemmelse med vardien og dermed mere retfrrdigt. Da redutase-
pr@ven fremkom, gav den anledning til fradrag for 3. og 4. kls. melk
en form for kvalitetsbetaling til leverandorerne. senere er indfort beta-
ling efter proteinindhold i melken. Der tages ogsi nu hensyn til lugt
og smag ved afregningen. Dengang afregning efter fedtprocent indfor-
tes blev der ansat en mand til at udtage en prove af hver enkelt leve-
randprs malk. Disse pr@ver blev hver uge gerbereret til bestemmelse
af fedtprocent, der sammen med antal kilo melk dannede grundlag for
afregningen. Denne bestilling havde Lars Jacobsen Jensen imangJar.

En vasentlig opgave for mejeristen var at fgre regnskab med hver
enkelt leverandgrs melkeleverancer og hjemtagning af skummetmalk
og andre produkter. Det var et stort arbejde, da man ikke dengang
havde de praktiske regnemaskiner som man har nu. Derfor blev meje-
rister ofte hele taljonglorere ved atle,gge de mange daglige leverancer
sammen til ugentlige leverancer. Derefter gange med fedtprocent,
hvorefter man fik antal fedtenheder, der igen skulie ganges me^d prisen
pr. enhed. Herved fremkom vrrdien af den ugentlige melkeleverance.
Herfra skulle s6 fratrekkes verdien af trjemtagel skummetmelk og
andre produkter. Andelshaverne fik en sidan afregning hver fjortende
dag. Til at varetage disse udbetalinger var der ansat en kasserir. Dette
hverv passedes i mange ir afchr. Jacobsen, senere sparekassedirektor.

De sikaldte glade tressere var ingen god periode for mejerierne.
Flugten fra land til by bet@d at mange mindre landbrug opgav melke-
produktionen. K0ernes pasning var arbejdskraevende og kunne derfor
darligt forenes med det at have en arbejdsplads inde i byen. Dermed
faldt noget af grundlaget vrk fra en rentabel mejeridrift. Nflr dertil
kom, at udviklingen gik i en retning, at alt skulle v&re stort, mange
mejerier blev nedlagt, hvorefter malken i store tankbiler blev transpor-
teret til storre mejerier. ogsi Aaby By Mejeri blev offer for denne
udvikling. r 1967 bestemte et stort flertal p6 en generalforsamling at
tilslutte sig mejeriselskabet vendsyssel, et selskab mejeriet i forvejen
havde solgt en del skummetmzelk til. Leverandortaret var p6 fh ilr,-p|r



dette tidspunkt, svundet en del ind, og det var ikke alle leverandgrer
der tilsluttede sig Vendsyssel, nogle pnskede at stfl frit. En medvirkende
flrsag til den endelige nedleggelse var ogsi den omsiggribende spilde-
vandsrensning, der for mejerierne var en bekostelig affare. Da mejeri-
selskabet Vendsyssel oveftog mejeriet, var det planen, at det skulle
fungere som skummecentral mflske ogsi for nabomejeriet, der eventuelt
blev tilsluttet Hjorring. Denne ordning kom vist ikke til at fungere helt
efter hensigten, den viste sig at v&re urationel. Resultatet blev, at
mejeriets drift ophprte endeligt, hvorefter malken blev afhentet i
tankbil og derefter transporteret til skummecentralen i Hjgrring. En
epoke i mejeribrugets historie var slut for Aabys vedkommende. Mejeri-
et, der havde betjent sine leverand4rer i nesten 70 Fr, blev herefter
solgt til smedemester Erik Jensen efter at vere t6mt for brugeligt
mejeriinventar. Mejeribygningerne har derefter fundet anvendelse som
smedevarksted og beboelse.

I mejeriets levetid har der kun veret tre mejeribestyrere ansat. Den
fprste hed si vidt vides Andersen, flyttede efter ffl 6rs forlgb og fik en
lignende stilling i Arentsminde. Efter ham var J. P. Johansen, en
dygtig og samvittighedsfuld bestyrer i en menneskealder. Da han tog
sin afsked pi grund af alder, aflOstes han af K. Riber Nielsen. Ogsi
han var dygtig og forstod efter tidens krav at modernisere mejeriet, si
der opniedes en rationel drift og et stort hjemmesalg af mejeriets
produkter. Hans synspunkt var, at hvad der tjente leverandprerne
Okonomisk bedst, mitte gi forud for lokalpatriotisme. Noget som
miske fremrykkede det oph6r, som ikke var til at afvnrge.

Herregaardsmejeriet i hundrede ir

Som omtalt i artiklen om mejerier i Aaby blev Herregaardsmejeriet
oprettet 1888. I dette 6r oprettedes der mange andelsmejerier rundt om
i landet. Ialt var der 248 mejerier der dette ir begyndte driften. I mod-
setning til det stgrste antal mejerier der blev oprettet som andelsmeje-
rier, blev Herregaardsmejeriet oprettet og drevet som fellesmejeri af
16 af egnens store girde med Birkelse Hovedgird som den st@rste.
Mejeriets fgrste formand var forpagter C. Clausen, Rrevkjergird. Han
aflOstes i 1898 af Kammerherre Erik Skeel, Birkelse, der var formand
til 1901, hvorefter forpagter Brun var formand fra 1901 til 1908. Fra
1908 til 1910 var forpagter Quistgaard-Bay formand. 1910 blev forpag-
ter Linb6g Hansen formand, hvorefter forpagter Jacob Hornemann, Bir-
kelse, var formand fra 1923.

Mejeriet indledte driften i juli 1888. Det fOrste 6r blev der fra 16
leverandgrer leveret 3,2 millioner pund mrlk. En afregning til kroejer
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Hans P. Stenum, der da ejede den betydelige "Stenumgaard", for den
fgrste uge mejeriet var i drift, 1.-7. juli, viser, at der var leveret 1181
pund mrlk, der var blevet afregnet med 35 kroner og 43 bre.

I mejeriernes barndom var det sparsomt med uddannede mejerister,
hvorefter det varede 27 6r, inden mejeriet fik sin fgrste uddannede
mejerist. Indtil da havde man klaret behandlingen af melken ved hjnlp
af mejersker, kvinder som fprhen stod for smprkerningen ude pi
girdene. Den fgrste mejerist hed Anders N6rholm. Han havde vrret
elev pi Skovhgj i 1903. Senere pfl Elinelund og elev pi Ladelund
Malkeriskole 1907-1908. Han aflOstes i l92l af Johannes Nielsen, der
var f4dt i Brovst, og havde vrret elev pi Andelsmejeriet "Ryaa" i
Vedsted. Han virkede som bestyrer indtil mejeriet i 1947 blev solgt til
O. P. Sgrensen, der drev mejeriet videre som privatmejeri. Da han
overtog det, var der 95 leverandprer med 3 millioner kg mrlk. Der var
da kommet en del leverandgrer fra Kaas med til mejeriet. Han fortsatte
stort set driften uandret. Ved hans afstielse af mejeriet i 1968 var mel-
kemangden vokset til 4 millioner kg. I foriret 1968 blev mejeriet solgt
til Anker Lindhardt og selv om der nu kom en periode, hvor mange
mejerier blev nedlagt, lykkedes det ham at oparbejde en god virksom-
hed. PA det tidspunkt var mejeriets leverandprkreds begrrnset til
nermeste omegn. Med mrlketankbilens hjelp blev det muligt at gge
dakningsomridet noget som den nye ejer tog op, sfl leverandorkredsen
blev udvidet til at strekke sig fra Fjerritslev i vest til Saltum i nord.

Begyndelsen til denne udvikling tog fart i 1969, da mejeriet kobte det
nedlagte Arentsminde andelsmejeri. Maskinparken her og mejeriets
leverand6rkreds tilforte mejeriet for4get livskraft. HOjdepunktet i
mejeriets historie opniedes med en irlig indvejning pi 12 millioner kg
mrlk fra 110 leverandprer. Siden har nedgangen i kvegtiesetningerne
og indf6relse af malkekvoter medfOrt, at mejeriet i 100 6rs jubilzeums-
iret har en mindre malkeleverance fra 65 leverand6rer. Mejeriets
smprproduktion omfatter dog en anselig mengde af ialt 225 tons
irligt, mod i regnskabsiret l/10 1904 - 3019 1905 pfl godt 74 tons.
Sidelobende med den egentlige mejeridrift er der oparbejdet et betyde-
ligt ostesalg sivel engros som til private fra egen moderniseret butik. I
modsatning til egnens 4vrige mejerier, der nesten alle er nedlagte, har
dette mejeri ved at tage nye opgaver formiet at overleve og miske
engang fejre 200 Arsdagen for dets oprettelse.

JPrgen JPrgensen
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Doktoren og Dyrlegen
PA grund af lange afstande mellem byerne, hvor der boede en lage,

var det meget omstendeligt og dyrt at f6 hgen hentet eller sgge ham.
Af samme grund ventede man med at soge ham, til sygdommen havde
taget overhind, og det var for sent.

Kun nflr man mente, at det var lungebetrndelse, gigtfeber, gasfrisk-
feber, strubehoste, taring eller den syge var i voldsomme vedvarende
smerter.

Gasterfeber som det udtales, val en mavesygdom, der var meget fryg-
tet da den betragtedes som en forlgber for tyfus. Blindtarmsbetandelse
horte man ikke tale om. Derimod skete det at en dode af en mave-
sprangning, men det kunne doktoren vel heller ikke have forhindret,
selv om han var bleven tilkaldt noget f6r.

Man var n6dt til at have et hjemmelager af medicin for eventuelle
tilfaldes skyld. Det almindeligste lager bestod af kamferdriber, ameri-
kansk olie, natron, vaseline, karlsberg salt og en skarp m6lletbjesker
der nok skulle fi det til at snume i maven, om det var den, det var galt
med.

Mod tandpine brugte man varm gr0d til at lrgge pi kinden og viklede
et klede om hovedet. Mod bylder og bulden fingre kunne der for fl
trrk hvol bruges varm gr@d, varmt kom6g, tygget rugbrgd og til 6bne
sir vaseline og tjonsplaster. Skulle man have et sikkert udbytte af
gr@den, der skulle trekke hul pi det buldne sted, fandt man et vejblad
og sv6bte om den for at holde gr6den varm.

Tygget rugbr0d blev ogsi brugt til andre formil, mere brugt var det,
hvor man havde smi born i vuggen.

Mor tog en bid rugbr@d i munden og tykkede den si fint, hun kunne.
Spyttede det tyggede br0d ud og dryssede sukker p6, og kom det i en
stump hvid klud, bandt en trid om, sfl den dannede en sutlignende
klump. Si stak hun sutten i barnets mund og vrelhalsen holdt op med
at skrige. Den sgde smag, den vaskende og naerende sut kunne gore
undervaerker.

Var leberne revnet, fordi solen var for h6:rd, var alun et udmarket
middel, nir den blev godt gnedet mod de revnede lreber.

Nir det skonnedes tiltrangt med en ireladning var jordemoderen
den, der gik bud efter, da hun var den eneste, der var betroet en si
vanskelig opgave.

Led den unge pige af blodmangel, gik hendes mor til smeden og fik
ham til at banke nogle rustklatter af en gammel hjulring eller lignende,
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som hun fik med hjem. Rustklatterne blev puttet i en flaske vin. Efter
at den havde st6et og trukket rusten i sig, brugtes vinen som et ufejl-
barligt middel mod blodmangel.

Foruden kloge mand der kurerede for benbrud, gigt og skegsir, og
de kloge koner der foruden at kurere for alle slags sygdomme og
kunne fortrlle, at det var naboen, der havde fortrukset koen, sfl den
ikke ville malke, eller hvem der var skyld i at grisene ikke trivedes,
fandtes der gamle koner der gav se 6 mr 6 slik ywen.

Under arbejde med byggen i laden eller i hpsten skete det ofte at en
eller anden fik et byghis i Bjet, og man kunne jo ikke rejse til doktoren
for sidan en bagatel. En bagatel var det kun, nflr man kunne fi det ud
med det samme, og lykkedes det ikke gjorde det forferdeligt ondt. En
byghas fpltes, som den skar i gjet og skulle derfor ud snarest g@rlig.

Gik man til en sfldan 6jenslikkerkone og hun fgrst fik konstasteret,
hvor hasen sad, var det kun et gjebliks sag at slikke den ud.

F0rst tog hun i begge @jenlhg og holdt dem fast med et par fingre,
og fgr man vidste af det li tungen fast sugende over Ojet, som den var
klabet fast, og f4r man fik tankt sig om, var hiset ude. Man vil forre-
sten fortalle, at det markedes som en kildrende og ualmindelig dejlig
fglelse. Hun kunne naturligvis pi samme mide ogsi rense @jets andre
tilsvarende lgssidende genstande, der forvildede sig ind i og bosatte sig
under Pjenl6get.

Disse kvaksalvere, som de blev kaldt, mitte ikke tage betaling for
ydet r6d eller behandling, men modtog gerne en drikkeskilling, om
man b6d dem en sfrdan, og det gjorde man vel altid.

Nflr jordemoderen var hentet til en fpdsel, og ikke kunne klare det
uden legehjaelp i ulykkestilfaelde, og i tilfrlde af at rttan det mente
gjalt liv og dOd, blev legen hentet. I de mest preserende tilfrelde
sprang en rytter p6 en hest, og red sA starkt som hesten kunne holde
til, for at vekke legen, nir det var om natten, si han kunne forberede
sig og vere ferdig, n6r en vogn kom efter ham. Lagen havde selv en
lukket vogn, han k6rte i, nAr vejret ikke var godt.

Der blev sendt et, to og enkelte gange tre k4ret1jer afsted. Den
fgrste skulle kgre sfl hurtigt han kunne og skifte hestene over til den
tunge lukkede vogn og igen afsted. Den neste n@jedes med at kpre i
trav og havde forholdsvis friske heste, n6r han mpdte den, der fprst var
kprt. Nu fik han sprndt for den lukkede vogn, og si var det hans tur til
at k4re sterkt. Var der tre spand afsted, var det nok for den sidste at
kpre skridtgang til han m6dte kgretgjet, han skulle befordre det sidste
stykke vej hjem.

At der spildtes flere timer inden lrgen kom til stede, kunne i visse
tilfrlde blive skaebnesvangert for den patient, hvis liv var i fare. Havde
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lagen ordineret en medicin, der kun kunne fis pi apoteket, mfltte en
rytter hente den, da det var det hurtigste og letteste befordringsmiddel
dengang, og benyttes naturligvis kun hvor afstandene var store. Der
var ogsfl lager, der havde egen hest og en gig, som han k6rte i pi sine
patientbespg. Det var jo en let mide bare at sende bud efter doktoren,
s6 kom han.

Dyrlegen praktiserede pi nogenlunde samme mide, men blev stort
set kun hentet til f6dsler. Om foriret, nfu ggen sku fuel, var den tid pi
flret, han tiest blev hentet, og ellers nir en kow sku fi kal eller en sow
fi gris, og ikke kunne fgde, mitte dyrlaegen hentes.

En dertil i forvejen bestemt dag kom dyrlrgen for at kasterere
plage, og altid f4r de kom pi gres. Flere girdmrnd slog sig sammen
og bestemte ved hvis gflrd det skulle foregi. Det var for dyrt at tilkalde
dyrlegen for fl ski'r en enkelt plag. "Sammenslutningen" var ogsfl det
mest praktiske, da man derved var samlet, si mange mand som der var
brug for til at kaste og holde plagen. For ikke at sirene skulle hrves
alt for meget, blev plagen travet de fgrste par dage. Det foregik ved at
en mand bandt et langt reb i plagens grime, og lod den fi tyrslaw.
Manden stod stille og knaldede med pisken, mens plagen travde rundt
og rundt til den pustede og svedende var n&r ved at segne af trethed.

Gode store tyrekalve var en efterspurgt og let selgelig vare, nflr de
kunne salges som stude. Disse blev ikke kastereret som plagene, men
dyrlegen sn@rede dem. Efter en tids forlgb r6dnede skindet under
strikken og det frasnorede faldt fra af sig selv. Samtidig var siret til-
dels lagt.

PA samme mide betragtedes vaedderlam, om man Onskede bedre i
stedet for. Dette blev i si tilfalde gjort for et vedderlam, der hen mod
efter6ret var slemme til "at rende", og kunne vare temmelig generende
for naboerne. Man sagde om dem: "De rajjer oltj tjg'e i dem i wer-
skidt."

Studen var ikke alene en god salgs og eksportvare, men et meget
starkt trakdyr der brugtes i stor udstrrkning som sidan. Der blev
sagt: "Hva hesten intj ka' ta' her stuen entj sto". Nir studen havde den
sele pi, der passede, var det n&sten ubegraenset, hvad den kunne trek-
ke. Selen var en svaert v&vet og bred rem spaendt pi stavseler, og
under disse en sivlp6de for at den kunne vere jevn og blOd at trakke i
og samtidig beskytte studens hud mod un@dvendig sir. Studen var
langsom, men man trpstede sig med: "De kommer ogsi med, der k6rer
med stude!" Et ordsprog der anvendes i mange andre forbindelser.

En varm sommerdag, nir bremserne florerede, og om studen var
forspendt vogn, plov eller harve stak den halen i vejret og l6b hjem,
nir dens tid kom. Naturens love fornegter sig aldrig.

I4



En husmand, der kun havde et par t@nder land, brugte ogsi sin ko til
markarbejde. En stud o-e en ko gik ogsi godt i spand, og kunne bruges,
hvor man kun havde en stud. og havde brug for to.

Nir en ko ha fit kal. bru-ete man at give hende et par humplinger
growbr6d. der var godt -eennemsyltet af brendevin eller helde en
trepaelsflaske brendevin i halsen pi hende. Dette mente man, var
-eavnli_e for at hun lettere og hurtigere, kunne kom i me skinet
(kalvens leje).

Hvor man havde en $gter, der var mere rutineret brendevinsdrikker
end koen, kunne det vaere tvivlsomt, om det var klogt at overlade
flasken til ham. Man ville skyde ham i skoene, at han delte broderligt
med koen, og tilfaeldet var n€ppe isoleret, om han gjorde det.

De fBrste 2 - 3 dage skulle den nyfgdte kalv have alt rflmalken, si
der ikke blev for brat en overgang til den almindelige sgdmelk.
Rflmelken skulle forhindre kalvens mavebesvrerligheder. Det over-
skydende rflmelk, nflr kalven havde fiet det, den kunne drikke, brugte
man til bygmelspandekager, ableskiver og vafler. Man hevdede, at
den gav en anden, men meget bedre smag. Til at stege pandekagerne i
brugte man udelukkende talg.

Om forflret og sommeren n6r kalve og kvier kom ud pi de saftige
klgvermarker, kunne de let vere si glubske at de forid dem, og fik
trommesyge. Den udviklede sig hurtig, og der skulle g0res noget
straks, om man ville redde dyrets liv. Trommesygen var luft der stamte
sig op, si kalven blev uformlig tyk.

Det fgrste man pr6vede var et natronpulver og nest efter kalkvand.
Kalken skulle helst vere nylesket, for at opni den Onskede virkning.
Det tredie og sidste forspg var at stikke et spyd ind i kalvens mave,
hvorved luften sivede langsomt ud. For tilfeldets skyld havde._man et
dertil egnet spyd. De fleste, der havde kreaturer, vidste, hvor spydet
kunne stikkes ind uden at beskadige de edlere dele. Den der passede
kalven, skulle passe p6, den ikke fek for lang a tyrslaw, i forhold til
gresset de kunne n6 at ade. Det kunne ogs6 skyldes at kalven rykkede
palen op og l6b ind i en narliggende gr@n kornmark og forfld sig der.

Blev en hest fifangen, skulle den slo's 6p. Foruden dyrlagen var der
enkelte mand, der mentes at have kendskab til, hvordan det skulle
g6res, og hvor meget blod der i hvert enkelt tilfalde kunne gi an at
tage.

Den pigaldende mand betragtede det som en &re, nir der kom bud
efter ham, og kom si hurtigt han kunne.

Han havde et slapjan. Det var en stor lommekniv, hvis bladende var
formet som en lilleput@kse. Bladet var skarpt og holdt pi en halsire, fik
det et lille slag med en trckglle eller lignende. Blodet kom sfl villigt, og
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man lod det si lgbe, indtil man mente, det var nok. Hullet blev lukket
ved hjelp af en nil, og blodet holdt op med at flyde.

Blev hesten syg, og den havde kolik, hvad de fleste let kunne kon-
statere, nflr de si dens urolige bevegelser, mitte der bud til dyrlegen
efter et kolikpulver.

Man havde en indgivningsmaskine, der ikke havde det mindste med
maskin at gtre. Den var et lille stgbt hylster lignende et cigarfoteral,
der med en indvendig klap pi et stykke tyndt rundjern var gjort fast,
og den kunne skydes frem, si pulveret ikke kunne undgi at havne i
hestens hals, nir man ibnede dens mund, og hesten kunne ikke undgi
at synke pulveret.

Det skete ikke sjaldent at etf4l fik forstoppelse, og det pinte fglleI.
For at hjalpe det brugtes ganske enkelt en omgang klister og det hjalp.

Med grisene, og navnlig smigrise, var det modsatte tilfeldet, de fak
t4jlyv. Ogsi det vidste man rid for, nir skaden var sket. Det kunne
vare fodringens skyld, om de ikke havde maven i orden. De mfltte
absolut ikke fi rug, for si kunne pattegrisene ikke tile maelken.

Ville man pr|ve at standse maven, var det bedste, og det eneste
middel man kendte, at komme kridt i foderet.

N. P. Falborg
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