
En sommerdag i 40'erne 
ventede pa maelkevognen for at fa de sidste nyheder 
ude fra den store verden. 

Ude fra husene kom de nu med deres sma nordbag-
ge heste spaendt for arbejdsvognene med t0rvehaekke, 
de skulle i engen efter t0rv, som man hver sommer 
gravede der. Sammen med trae var t0rvene det eneste 
braendsel man brugte og kunne fa til bade varme og 
madlavning. 

Fra gardene k0rte vognene forspaendt store jyske 
heste modsat vej, de skulle i ydermarken efter h0, og 
for hver vogn stod en stor st0vsky i sommerheden. 

Hen ved middagstid kunne man m0de min gamle 
og total d0ve bedstefar Anders Kusk med sin stok og 
sin hund Pr0js, han var inviteret pa middagsmad et 
eller andet sted. Siden bedstemor d0de i 1929 havde 
han stort set ikke lavet varm mad, men blev flere 
gange ugentlig budt pa middagsmad forskellige ste-
der, sadan fungere datidens uorganiserede aeldrefor-
sorg. 

I middagsstunden la alt stille en god times tid, det 
eneste der br0d middagsstilheden var nar post Peter 
kom med garsdagens avis og brevene , den store ta-
ske han havde pa cykelstyret gav nogle karakteristi-
ske klaplyde nar han k0rte over brostenene og andre 
ujaevnheder. Post Peter var stabiliten selv, han kom 
cyklende eller gaende hver dag aret rundt uanset vind 
eller vejr, han var aldrig syg. Selv mente han det var 
fordi han hver morgen tog ti pimpemelle draber, en 
slags naturmedicin. Han vidste hvem der havde en 
udenbys kaereste, hvem der jaevnlig fik brev fra sag-
f0rer o.s.v. - men som han sagde - som kongelig 
embedsmand har man selvf0lgelig tavshedspligt. 

Hen pa dagen kunne man ogsa m0de Baekhus Jo-
hanne, en af de stille og lidt saerpraegede eksistenser 
som var med til at praege Gerding i ca. trekvart 
arhundrede. Johanne blev som ung enlig mor, noget 
som var let at blive, men utroligt svaert at vaere i dati
dens samfund, hendes datter som var handicappet d0-
de som ca. 20 arig. Johanne blev aldrig gift, boede 
hos sine foraeldre og arvede senere deres lille hus i 
Baekhusene. 

Hun gjorde rent i skolen, ikke overdrevent, men 
det passede sikkert til den lille l0n hun fik. Derud-
over emaerede hun sig ved forskellige smajobs rundt 
omkring, det kunne vaere bamepige, alle b0m kunne 
li Johanne, eller hun hjalp til med slagtning af gass. 
H0starbejde, kartoffeloptagning og m0gspredning 
gik Johanne heller ikke af vejen for, hvis en arbejds-
mand skulle have en dagl0n pa otte kroner fik Johan
ne som regel fire. 

Hun havde mange venner pa egnen, og ligesom 
Anders Kusk fik hun tit kaffe og middagsmad hvor 
hun kom frem, hun cyklede som regel rundt og havde 

altid en saek pa cyklen, hvori hun samlede alt hvad 
hun fandt pa vejen, det kunne vaere en tabt roe, et par 
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kartofter eller et komneg, det skulle med hjem til 
h0nsene. Johanne var altid god for de sidste lokale 
nyheder, ofte med et par spidse kommentarer, som 
folk kunne synes om eller ikke, det anfaegtede ikke 
hende. Man kan endnu pa kirkegarden se Johannes 
beskedne gravsten, som passer godt til hendes be-
skedne liv. 

Sa var dagen ved at vaere gaet, k0eme drevet hjem 
fra mark og eng, og morgenlydene med malkning 
o.s.v. gentog sig. Efter aftensmaden red vi b0m ofte i 
engen med hestene, hvor de skulle graesse om natten. 
Vi var altid vildt betaget af forkarlen pa Gerdingga-
ard, han bandt deres ti heste sammen, hoved ved hale 
og cyklede til H0dal med dem. 

En sadan sommeraften i engen med solnedgang 
over Volsted Skoven var fantastisk, alle engparceller 
var afgraesset og velholdte, ikke sa tilgroet som nu, i 
hver eng gik k0er og heste, og der kunne vaere sa stil
le at man kunne h0re dyrene bide graesset af, kun af-
brudt af bekkasinemes summende lyde. 

Pa hjemvejen kunne vi h0re Bette Niels ringe solen 
ned, og se ungdommen samlet ved praestedammen til 
snak og pjank, en sad maske i maelkevognen og spil-
lede pa harmonika eller en af de nymodens rejse-
grammofoner. Der kunne let vaere 10-20 karle og pi-
ger i byen, var der darligt vejr samledes man ofte i 
Gerdiggaards folkestue, det var den eneste gard i by-
en, som havde en rigtig folkestue. 

Sadan kunne en tilfaeldig sommerdag se ud i Ger
ding for ca. 60 ar siden, som jeg busker den og pres-
set sammen pa et par A4 sider. Det ligner jo meget 
dr0mmen om de gode gamle dage, som vi vel alle 
har. Havde vi gaet lidt mere i dybden var hverdagen 
for de flestes vedkommende betydelig barskere end i 
dag. 

Sa lad OS bevare dr0mmen om fortiden og glaede os 
over nutiden. 
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