Den velklædte gris
På mor og fars guldbryllupssang var der en del
tegninger der fulgte versene,, bl.a. en med en
gris, der havde fået en pull-over på og det var da
lidt mærkeligt og så var den oveni købet
hjemmestrikket, men sagen er den at stakkels gris
havde fået lungebetændelse og da var gode råd
dyre for en fattig familie - den gik jo alene og
ingen til at varme sig på, også selvom huset var
bygget rigtigt med aljerende og krybbe +
mogegang nederst. På den ene side var der
hønsehus og på den anden var der brændehus og
ingen af disse giver varme fra sig.
Det var normalt at folk der var ansat på slotte og
gårde havde visse regler med hensyn til grise, ja,
det stod såmænd i overenskomsten, at hvis der
ikke var plads i huset til gris skulle familien have
en halv gris fra gården med passende mellemrum
og var der beregnet gris i huset skulle kornet
købes på gården til ”bondepris”. Nå, far havde nu
ingen problemer der, idet der jo var mølleri i
enden af huset drevet ved vandturbine, som
ligeledes lavede strøm til husene og slottet, men
kun til lys og radio, kraft kom andre steder fra eksv. til tærskeværket.
Når gårdens folk kom med korn i sække, som blev
hejst op på loftet og der hældt i kværnen og
malet til grutning - nu er det jo sådan at en sæk
korn der bliver gruttet vil fylde mere og derved
står der en kasse op ad kværnen til det ekstra og
noget af dette grut tror jeg endte i fars gris!!! Nok
lidt en ”fælles” aftale med karlene – nå, grisen
kom over det, men næste gris blev sat i pleje
oppe på Nimtoftevej hvor der var en husmand
som far kendte (Jette Rygårds bedstefar). Nu
kunne de små grise så varme hinanden og snakke
sammen!!! Grise er jo flokdyr og trives bedst
sammen med andre. Vi børn måtte så gå op med
foder til grisene fra vandmøllen af et par gange
om ugen. Mor havde en spand til levninger og det
var alle slags rester (ikke fiskeben) og der blev liv i
svinestien når vi kom med spanden. Slagtningen
må have foregået der på gården, idet jeg ikke
husker noget slagteri ved vandmøllen, hvorimod
jeg husker kødet på bordet hjemme som blev
saltet i baljen!!! Dengang var der ikke nogen
fryser, men der kom dog efter krigen fælles
frysehuse rundt omkring, Nogle steder kunne
man leje sig ind på mejeriet til indfrysning. I TH-

hus i Mesballe var der tidligere fælles frysehus og
i Solbergs garage i Gl. Kolind det samme. Der har
vi bl.a. haft vores grise nedfrosset for nogen
kroner om året, nu er der jo ingen der gider at ha’
gris hjemme og det kunne vel også give
problemer med lugt, nu hvor folk er så
nærtagende og ikke tænker på det hyggelige ved
opdræt.
(det hele er skrevet efter ”huskeren” uden tanke
for om sætninger og andre fine skriveting er taget
i betragtning). TH er Thorsagervej 26).
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Motionsforeningen SAMSON
Starter efterårssæsonen onsdag den 2. september kl.
13.30 i Kolindhallen. Som ny aktivitet introducerer vi
det populære spil BOWLS, som er et indendørs
alternativ til petanque.
Alle seniorer er velkommen til at møde op i
Kolindhallen hver onsdag til et par timers hyggeligt
samvær. Gymnastikken begynder med en let gang
opvarmning, hvor alle muskler bliver rørt, og
fortsætter med let gymnastik i moderat tempo, så alle
kan være med, og under kyndig vejledning af dygtige
og erfarne gymnastikledere. Derefter holder vi
kaffe/the pause, hvor vi hygger os i hinandens selskab
med en sang eller to, før det igen går løs med
forskellige aktiviteter som Bowls, dart og forskellige
boldlege, alt efter hvad man har evner og lyst til.
I sommer-halvåret spiller vi petanque hver onsdag
eftermiddag kl. 14-16 på banen ved KPI.s klubhus.
Motionsforeningen Samson
Preben O. Pedersen, tlf. 86 39 17 92 – 20 92 17 92.
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Det forsvundne træ
Ude i skoven der hører til Gl. Ryom var der et træ
som vi børn altid skulle hen til og det var både os
og grevens børn. Vi rendte jo altid sammen dengang var der jo ingen PC og andre ting. Da
foregik al fritid ude i mark og skov (næsten). Lidt
fiskeri blev det da også til.
Greven var jo en ivrig jæger og gik tit en tur med
knækket gevær sammen med yngste søn, der så
bar den normale stok og selvfølgelig gik han pænt
bagved sin far og da var det at en stor kronhjort
sprang ud på skovvejen! Greven lagde an og skød
ham ned og i samme åndedrag kom en ræv ud og
blev nedlagt med det bagerste løb - dette at få
både hjort og ræv i samme ladning og på samme
sted var lidt af en bedrift.
Det er så her træet kommer ind! For nu skulle der
ridses i træet og det var både dato og årstal, samt
hvor stor hjorten var. Den slags regnes jo ud i
ender eller hornspidser og dette var en 14 ender,
som regnes til de største. Greven gik jo altid med
en skovriderkniv og den kan ridse i træ og er jo
beregnet til at afmærke de træer der skal fældes,
og her var det så noget andet der blev markeret.
Nu skulle der jo hjælp til for at få dyrene hjem til
slottet og der var far med samt en hestevogn fra
gården til hjemtransport, og jeg husker at far
fortalte om greven, der skar ”stenene” af hjorten
og smed dem til den gamle jagthund, der fik et
måltid ud af dem. Geviret blev hængt op på
slottet i den lange hall sammen med mange andre
trofæer fra nær og fjern. Bagfjeringer blev røget
ved slagteren og noget blev saltet ned. Far fik da
et af de røgede lår og måske mere småkød tror
jeg.

Nu vi snakker om skovriderknive husker jeg at min
bror just engang bøjede spidsen på en billig
lommekniv, og den kunne så bruges på samme
måde, og det gjorde han så rigeligt på grevens
træer i skov og park. Han gik jo ikke i skole
dengang, men kunster kunne han godt lave
(andre kunne også). Greven opdagede det en dag,
og hver gang han så det snakkede han om laban
og lille bandit samt andre tilhørende ord. Jeg tror
far fik ødelagt kniven derefter.
I januar 1954 blev jeg ansat på Gl. Ryom som
altmuligmand i et halvt år, og det var så her jeg
ville vise den nye forvalter/bestyrer det berømte
træ.
Og så var det savet ned og væk! - men alligevel
skulle hele historien frem også dengang – nå, det
var en god tid i det halve år med mange
forskellige job, opmudring i å og sø i voldgrave
samt i grøfter og så var der også lidt markarbejde
med hø og roer, ja, og med tækkearbejde på den
store lade, men jeg må da også nævne at turbinen
der trak elværket m.m. denne vinter blev taget op
af fabrikkens folk samt os - det var så meningen at
den nye ejer ville have en vandmølle til pynt, men
dette blev nu aldrig til noget og jeg tror at det var
fordi la Cour anlagde sag mod slottet og ville have
sænket vandstanden i engene ud mod Vallumsøen, idet disse enge mest var opkøbt af
Pindstrup Mosebrug til tørvesmuld.
Til denne retssag var jeg indkaldt som vidne, idet
jeg fandt de faste udløb fra voldgrav og
mølledam, der klart viste at vandet skulle nå
dertil. Nå, enden blev at vandstanden ved
turbineindgang måtte være 45 cm. Og ejer skulle
selv indmure højdemærker.
Farbent

