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Denne bog har jeg faet i julegave af min son Peter, i 
1985, og det kan godt aergre mig lidt, at jeg ikke har fdet fat 
i en sddan een, for mange ar siden.

Det store antal af haendelser og indtryk der er passeret, siden 
jeg fik mit forste jagttegn i 1951, havde vasret morsomt at 
kunne sla efter i "bogen", og genkalde sig hvad der var sket. 
Jeg vil prove lidt, pd ma og fa, at skrive ned det der kan 
ruskes frem 'af hukommelsen; der vil jo altid vaere en del ting, 
der har breendt sig fast, og altid vil-kunne huskes.

Min forste hare, har vaeret pa min forste faellesjagt i Falling 
Jagtforening. Min far, Volmer Simonsen, og jeg skulle med pa 
faellesjagt, det var forste ar, vi boede i Alstrup. Dengang var 
"Narhoj" en masse engstykker af storrelsen 2,5 - 3 tonder land 
med pigtrdd omkring, og en dyb groft imellem hvert stykke; man 
kunne se langt omkring pa det store flade stykke areal, saledes 
kunne man se havet oppe fra Vads Molle. Det var et skont syn, 
nar fjorden la og blinkede i solen, og alle de gronne enge var 
fyldt med jerseykvaeg, rode og brogede kvier, og mange heste.
Det var for traktoren havde vundet indpas i landbruget, men fra 
midten af 5 O'erne, gik det staerkt frem med traktorerne, og 
ligesa staerkt tilbage med hestene, og det var faktisk starten 
til at "Narhoj" forandrede sig.
Hestene ville nemlig gerne gd ude hvor der var godt sumpet, og 
aede tagror og unge pilebuske. Da de sd forsvandt, altsd he
stene, bredte begge dele sig staerkt, og da ogsa den ene eng 
efter den anden blev tomt for kreaturer, og grofterne fik lov 
til at gro til, ja - sd blev "Narhoj" langsomt forvandlet til 
det landskab, som ligger der idag, en herlig "urskov".

Men som for naevnt, skulle jeg med pd faellesjagt, og jaegerne 
dannede kaede ved Vads Molle, fra engvejene, og ud til ien, og 
sd skridtede man ellers langsomt engene igennem. Pa vej til 
havet, var der faldet nogle fasankokke ned, honerne skod man 
ikke, og pludselig letter en hare, som begynder at "skridte 
fronten af", som vi siger. Den havde vel faet en 12-15 "hilse- 
ner", da den naermer sig min ringe person, og sa siger min far, 
som gik ved siden af mig: "Nu har du din store chance, min 
dreng".
Kanonen til kinden, godt frem som jeg havde faet at vide, og 
- BUM - "Morten" slog en kolbotte. Jeg var naermest lamslaet, 
men da det gik op for mig, at den Id ned, lettede jeg en halv 
meter ! Jeg ma sige, at det var en stor dag, for det manglede 
ikke pa bemaerkninger res ten af dagen fra de andre jaegere. 
Raevestolt var jeg, og ikke mindst min far, som var min bedste 
ven og kammerat. Vi havde mange gode sondage med bossen omme i 
mosen, og senere da jeg selv havde fdet gdrd, ude i "Narhoj".



Nir jeg siger "Mosen", er det den store mose imellem "Gronne- 
gaard" og "Mosegaarden"- "Gronnegaard" ejer det halve af mosen, 
og resten er i mindre parceller, med et stort stykke bade i 
nord- og sydsiden, h0rende til "Mosegaarden", som min far kobte 
i 1951.
Mosen er en typisk dodismose - en kaempe istop fra istiden, 
boret dybt ned i jorden; blev til en so, og med tiden til mose. 
Under Anden Verdenskrig blev den naesten tomt for tarv, og 
derved delvis gjort til S0 igen, si den idag fremstir som en
perle af blandet natur. Tagrar og siv, birke og pilekrat, smi
oer ude i vandet, overgroet med siv og smibirke - det giver en 
baggrund for en vildtrigdom af store og sma fugle.
Svaner, aender, blishons, r0rh0ns, lappedykkere, fiskehejrer, 
fasaner, skovduer, gragaes pa bes0g, og et hav af smafugle.

Det er som et pust af historiens store vingesus, man kan f0le 
en tidlig sommermorgen kl. 04, nir man sidder pi den store 
skraent pa nordsiden og skuer ud over herlighederne - "moseko- 
nens" bryg indhylder hele sceneriet i et fint slor, og hvor alt 
er stille, pi naer nattergalen, som flojter og triller, si det 
risler ped ad ryggen af velvaere, og alle de andre smifugle, som 
har siddet og sovet i sivene, vigner lidt efter lidt. Der er 
mange forskellige arter, sa som r0rsanger, skovsanger, blimej- 
ser, sumpmejser, fuglekonger, guldspurve og musvitter.Til sidst 
er et vaeldigt orkester, som det er meget svaert at losrive sig 
fra, - det er blevet til mange piber tobak pa den skraent, i 
irenes 1 0b, og er det sa saert, at den mose ligesom er blevet et 
stykke af eens egen sjael, - jeg synes, at den er sa smuk, bade 
sommer og vinter.
Det er et betagende syn, nir Kong Vinter har stivnet det hele, 
og traeer og buske er pudret af rimfrost, si ligner det en stor 
eventyrhave.

Tilbage til den sommermorgen pi nordskraenten. Nir du er si maet 
af fuglesang og blomsterduft, si gir du en tur langs mosekanten 
mod syd, op ad skriningen, til du stir pi den flade mark 
ovenfor, og ser mod 0st og syd. Der m0der dig et syn, si det 
godt kan fi hjertet til at banke i brystet af kaerlighed til vor 
lille, k0nne faedreland.
Du ser ud over et stort, fladt omride med landsbyerne Falling, 
Fensten, Gylling, Amstrup og Alstrup bag dig.
Mod 0 St blinker Kattegat med Sams0 ude i horisonten, og nir du 
lader 0jnene "runde" Gyllingnaes, si har du mod syd Endelave, og 
laengere mod vest Alro og Hjarno i mundingen af Horsens Fjord.
Du ser ud over et eldorado for fugle og dyr i massevis, og det 
kan ligefrem gyse i een, at det engang var tanken, at bygge et 
atomkraftvaerk midt i det hele - det var godt, at det blev ved 
tanken, og naturen fir lov til at indrette sig med tidens gang. 
Der er et gammelt ord, der siger: "Enhver so synes bedst om 
egne grise" - og jeg mi indromme, at jeg mange gange har 
stoppet traktoren og bare siddet og "suget" til mig af panora- 
maet. Bukker jeg mig ned og prikker til flintestenene pi 
marken, stir jeg snart med en skraber, en pilespids eller et 
urnestykke i hinden - ja, si gir tankerne pi langfart, for det 
jeg stir med i hinden, fortaeller, at mennesker for 4-5000 ir 
siden ogsi fandt, at her var det et rart sted at bo, med hav, 
fjord, fladvandede indskaeringer, skove og moser.
Si er det, at jeg, som for omtalt, foler historiens vingesus, 
og at jeg selv er placeret som en lille prik midt i det hele - 
det giver en glaede indeni, som ikke er si nem at forklare, og



jeg f0 ler, at det der star i sangen "I Danmark er jeg fodt" - 
-"her har jeg rod, her har jeg hjemme, herfra min verden gir", 
passer fint pa mig.

De naturoplevelser jeg har haft her, siden jeg med mine for- 
aeldre flyttede til Alstrup i 1951, er utrolig mange. Bade med, 
men ikke mindst uden bosse, og ligesi pi fiskeri efter torsk og 
fladfisk ude pa fjorden, sammen med gode venner.

I starten var det den store mose, der var genstand for mine 
ekspeditioner, jeg gik derover tidligt og sent; kendte hvert et 
trae, en busk - raevehulerne, hver en krog af de gamle torve- 
grave, efterhinden overgroet med store sivtuer, som jeg tit har 
stiet og gynget pa, og vaeret ved at falde ned af, af bare 
forskraekkelse nir en fasankok braldrende er giet pa vingerne et 
par meter fra mig. Den intense samhorighed med naturen har 
vaaret lige stor, hvadenten det er om foriret nir alting gron- 
nes, spirer og gror, aenderne udparrer sig, blishonsene slis om 
territorier, 'fasankokken gar, hojrod i kammen, rundt og tror at 
han er noget saarligt; harerne har boksekamp - eller det er om 
efteriret, nir jagten er giet ind og man stir mellem siv og 
smibirke med den specielle duft, krydret som en fin gammel vin, 
af nedfaldne blade af baeverasp og solvarm mosejord, i naesen, 
imens man spaendt venter pi at hunden, som roder rundt inde i 
krattet, skal komme med en fasan.

En helt saerlig oplevelse skal med her, selv om det er over 30
ir siden, stir den lyslevende for mig, som var det igir.
Min far og jeg havde vaaret ude at hoste byg (med traktor og 
"binder") og raavene havde lavet en stor legeplads, hvor der 
selvfolgelig ikke var noget korn. Om aftenen siger far:
"kan du ikke gore noget ved det", og den folgende morgen kl.
04, tog jeg bossen og gik om ad mosevejen. Jerseykoerne gik og 
graassede pi marken imellem moserne - pludselig si jeg en mork 
skygge imellem koerne; forsigtigt naermere - men si fir han
faerten af mig, og skal skynde sig ned i den lille mose.
Bossen til kinden, det bageste lob, og BUM - der la "Mikkel". 
Jeg synes, at jeg kunne maerke blodet prikke helt ud i finger- 
spidserne af bare spaending, og det var ikke mere end 10 
minutter siden jeg var giet ud. Det var jo nemt - 
Da jeg havde sundet mig lidt, gik jeg over i indhegningen og 
smisnakkede med koerne, imens jeg gik over mod den store mose. 
Oppe pi bakken, omgivet af koer, kunne jeg se en raev snuse nede 
i lavningen pi sydsiden af mosen. Jeg skulle jo naermere pi en 
eller anden mide, si jeg fik koerne til at gi med mig, si de 
kunne danne skjold for mig, til jeg niede kanten af mosen, hvor 
jeg si kunne krybe det sidste stykke. Det gik godt nok, jeg kom 
naermere, men jeg synes at der var en maerkelig dunken et eller 
andet sted - si blev jeg klar over, at det var mit hjerte, der 
gik for fulde omdrejninger. Endelig taet nok - op at sta - 
skud - op af hullet ryger 2 raeve, den ene fuldstaendig for- 
virret, med ret kurs mod mig, der var helt paf, og hvad jeg 
sigtede pi da jeg skod igen, ved jeg ikke, det var ihvertfald 
ikke raaven, for den forsvandt op over bakken. Den forste jeg 
skod pi, var forsvundet over mod ost, og jeg opfangede lige, at 
den ikke havde det saerligt godt, si jeg mitte bagefter. Jeg 
havde lidt daekning nede ved kanten af mosen, af braendenaelder og 
graes, laengere fremme var der en ret stor pilebusk - hovedet 
forsigtigt frem, og der sad "Mikkel" pi halen 25 meter vaek, 
mens der var en raev til, der hoppede rundt om den forste, og
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ville lige, hvad den anden absolut ikke var i humor til...
En dyb indinding, og si hold pi den, der ville lege, - ind pi 
siden, - den,Avar anskudti Bagefter - og ind pi siden ! ***<<- 

(Ivt* b*
Puha ! ! Det varede laenge, inden jeg kunne traekke vejret normalt 
igen. Raevene kom pi nakken - koerne tog jeg med hjem til 
morgenmalkning med det samme, og inden jeg startede den, lagde 
jeg 3 raeve pi raekke i en tom bis. Jeg glemmer aldrig fars 
ansigt, da han kom op. Han satte sig lige si stille ned pi 
malkestolen foran raevene, og sagde "det var li'godt pokkersi" 
Det er blevet til mange dejlige ture med bosse og hund i irenes 
lab, og nogle dage er mejslet i hukommelsen pi grund af saerlige 
omstaendigheder, som f.eks. den forste sneppe.

Vagn Andersen skod 2 forbiere, og si snuppede jeg den, - 
det er nok 35 ir siden.
Den farste graevling fik jeg ogsa i mosen en vinter - den ligger 
oppe i "storstuen" som forligger. -
Ja, vinterjagter - i mange ar har jeg holdt en lille drivjagt 2 
til 3 sandage formiddage, 10-12 mand, - en stor bue omkring 
hele mosen, og pa et signal, ligesi stille ned til kanten af 
mosen pa een gang. To mand med hunde starter drevet, det har 
givet mange raeve, (bedst^med astlig vind) -for den naturlige 
traekrute er mod vest og Akaerskoven. "Mikkel" har ogsi tit labet 
om hjarner med os; eet ar stod Rasmus Hansen, Hov, og skad 2 
bummere til hver af 3 raeve, der kom forbi; det manglede ikke pi 
hajrastede bemaerkninger bagefter. Der var ogsa 5 raeve i mosen 
den dag, vi fik de 3. Den dag blev endevendt gang pi gang, 
laenge efter. - Pi et tidspunkt havde jeg en tysk korthiret, som 
hed "Pan" - samme "Pan" var engang kommet forbi en raev der li 
og sov, og jeg kan huske, at der blev et vaeldigt postyr, og 
efter den tid blev han helt ustyrlig nir han fik faert af rave. 
Han gav hals med det samme, og si var der ellers dron pi. 
"Mikkel" kom som regel fi minutter efter, hvis han da ikke rog 
i en grav. Det gav mange raeve dengang.
"Sorte" Gunner fra Odder kom tit en lordag formiddag og sagde: 
"skal vi lige se" - han havde 2 gravhunde. Si tog vi et drev, 
og si gravene efter bagefter. Engang havde han "Muus P." med - 
(forfatteren til "Nordenfjords og Sondenfjords"). Gunner og 
Muus P. gik om og stillede sig pi nordsiden af mosen, jeg gik 
om pa sydsiden og slap "Pan". Et kvarter efter la Mikkel der. 
-"det var Sa....", sagde Muus P. ! Naeste lordag kom de igen, og 
historien gentog sig, og den tredje lordag var det det samme 
resultat. Da var Muus P. godtnok duperet, over at det kunne 
lade sig gore - han havde snaps med - og det blev til mange 
qode ture, indtil han dode alt for tidligt.

Den 1. maj 1961 kobte jeg "Mosegaarden" i Alstrup.
Om efteriret kom jeg i bestyrelsen for Falling Jagtforening, og 
da startede der faktisk en ny epoke, ihvertfald i mit "jagtlige 
liv". De forste par ar var "knaegten" tilhorer til de gamle i 
girde, men si synes man i 1964, at nu kunne jeg fi pengekassen 
at passe pi, og det har jeg si gjort siden.

Arbejdet i jagtforeningen har givet mange glaeder, men ogsa af 
og til meget arbejde. I de forlobne ir er der sket en udvik- 
ling, si jeg synes, at vi idag har en fint fungerende jagtfore
ning, der er mange aktiviteter i gang, som tilgodeser bide 
jaegernes og vildets interesser bedst muligt.
I starten jeg var med, foregik jagten som ovenfor beskrevet.
Man samledes pi engene ved Vads Molle, 2 gange om iret; den 1.



oktober og den 1. november. Sa dannede vi kaede fra vejene og ud 
til Sen og gik langsomt engene igennem ud til fjorden og 
tilbage igen, derefter fandt vi en skraent, hvor vi satte os og 
spiste de medbragte "klemmer", og skyllede ned med en kop 
braendevin.

Efter den forste jagt var der generalforsamling, og det magede 
sig altid sadan, at "Post Arne" kom forbi og fik et par ordent- 
lige "baegre" med, plus nogle lidt vovede historier.

EfterhSnden kom onsket om flugtskydning. "Smed-Soren" startede 
i en grusgrav i Amstrup, det var ikke sa velegnet, sa aret 
efter sagde jeg, om vi ikke skulle stille an nede pa bopladsen, 
der er den yderste ende af min mark. Pladsen var blevet gravet 
ud af professor Glob nogle Sr f0r jeg k0bte gSrden. Der var 
ikke mere at grave efter, sS den la ubenyttet hen.
Der blev lavet standpladser til kastemaskiner, og der blev 
nedsat et flugtskydningsudvalg, som skulle tage sig af det 
praktiske. 'Et lille skur til materiellet kom op og stS, og sS 
har det ellers fungeret fint siden, med en 5-6 traeningsaftener, 
startende sidst i april - og afsluttende forst i juni med en 
praemieskydning.
I sommeren 1976 var der knasende t0rt, og en dag var der en 
skor person, som smed en taendstik oppe pS bakken ved Baunebjerg 
- der var staerk ostlig blaest, og sS kom ilden ellers tordende 
ned mod skydebanen ! Den var naesten ikke til at stoppe, men med 
3 brandbiler og en masse menneskers hjaelp, fik vi til sidst 
bugt med den. Huset og 2000 nyplantede graner, mange egetraeer 
og den gamle fyrrelund hos naboen bag ved huset, gik op i luer. 
Alt var vaek - kun bar lord og sorte stubbe stod tilbage. -Vi 
var lidt triste alle jaegerne, for hvad nu ??? Sa talte jeg med 
brandforsikringen og sagde, at min jagthytte var braendt, den 
var pS sS og sa mange kvadratmeter; OK, det gav en lille sum, 
som Jagtforeningen fik. Det var da et plaster pS sSret. I sSdan 
en stund er faellesskab en dejlig ting. Een vidste hvor der 
kunne kobes et skelet til et gammelt sommerhus, det blev 
anskaffet, og sS gik vi ellers igang, mange af foreningens 
medlemmer, med at opf0re et nyt og st0rre hus, som blev d0bt 
"Narhoj".
Der er siden foregSet mange gode og dejlige "traef" omkring det 
hus. Hundetraening i det tidlige forSr, flugtskydning i maj,
Skt. HansbSl med lodsejere og familier, samt venner, og sS 
faellesjagterne, som vi har 3 stykker af.

En sSdan jagtdag er en dejlig oplevelse. Flaget er hejst nSr 
jaegerne ankommer klokken 09, og der er en egen forventningsfuld 
stemning. Vil jagtlykken nu stS een bi idag, gensynet med gamle 
jagtkammerater, vittighederne flyver frem og tilbage - det 
giver alt i alt en dejlig varm atmosfaere. Man sarnies inde i 
hytten til velkomst, morgenbitter og parole ved formanden, som 
ogsS har inddelt os i 4 hold.
Et hold med hunde, som han selv er leder af, og 3 hold til at 
stci for. Sa bliver der sagt: "5 minutter!", og vi modes uden-
for. De 3 der "saetter af" fcir styr pa deres hold, sa tager vi 
hattene af, og man bliver helt hojtidsstemt n&r de smukke toner 
fra jagthornet byder "Jagt Begynd". Da vi er 3 til at "saette 
af", g&r det hurtigt med at komme pa plads, - der bleeses i 
hornet, fremad, og drevet begynder. Den intense spaending der 
opstar, kan naesten ikke beskrives - den skal opleves!
I starten: stilhed - man gar stille pa post, letter pa hatten



ndr man far anvist hvor man skal sti, og med alle sanser abne, 
er der mange lyde og indtryk, der traenger indenfor. Mejsers og 
spurves leg og sogen efter fode i buske og traeer, sa nogle 
solsorte, der letter med anskrig og sladrer om, at "Mikkel" 
prover at luske af - man begynder at kunne hore flojter og 
kommandoer til hundene. De forste skud falder spredt, og lyder 
der ikke besked om apport, sli kommer der gerne en skralderlat- 
ter, og oplysning om, at der "da ogsl. findes patroner med hagl 
i", -eller- "der er mest plads mellem halen og skoven !■' 
Sideposterne far de forste chancer, drevet kommer naermere, og 
nu begynder de forste forposter at lade hore fra sig, - man 
venter spaendt - "kommer der een til dig idag", - og jo, der -
BANG - lyder der et bump, er dagen reddet, men flyver fuglen 
videre, er det een selv, der er skydeskive for vittighederne.
Sa er hundene ved at vaere igennem, og man sarnies, og med grinen 
af hinanden, drillende sm&hug til hojre og venstre, gor vi klar 
til naeste sat. Efter 2 s&ter, sarnies vi foran hytten, og nar 
alle er der, bliver der blaest "Frokost-signal", - hvor det
lyder smukt,'nar det klingende giver genlyd ovre fra Akaerskove- 
ne. Sa myldrer vi ind til klemmer, kaffe, ol, og en enkelt 
"skarp" - og en del historier. "5 minutter" lyder det, s& er 
det udenfor igen til 2 sater mere. Efter disse, er klokken 
blevet sa mange, at det er tid til at vende tilbage til hytten 
igen. Vildtet bliver lagt op til parade, jaegerne sarnies bag ved 
vildtet, formanden foran, og takker deltagerne for dagens 
forlob.
Der bliver blaest signal for hver art vildt - dyr, raev, og sa 
videre - og til sidst, mens tonerne af "Jagt Forbi" lyder, 
stryger vi langsomt flaget, som en aere for det vildt, vi holder 
s& meget af.
Sa er det tid for ransagelse, jagtfiskalen tager ordet, og 
under megen grinen bliver der uddelt ros, ris og boder, mens 
man synker en sidste 0I eller kop kaffe.
En dejlig, dejlig dag er slut, og man tager hjem - traet, men 
med en glad ro i sjaelen.

Ved nummer 2 jagt foir vi gule aerter, i stedet for klemmerne - 
herligt. Slagteren i Hov leverer dem varme klokken 11.30, og 
klokken 12.00 blaeses til frokost. 35 mand kaster sig over 
aarterne med flaesk, poise, sylte, sennep og rodbeder. Skont vi 
sidder lidt taet, har vi det herligt.
Jagten foregar som ovenfor beskrevet. Det nedlagte vildt bliver 
haengt op, og brugt som praamier ved Vildspillet, som bliver 
afholdt 2 dage senere i Falling Forsamlingshus.

Nummer 3 jagt starter med generalforsamling, med beretning ved 
formanden, om hvordan &ret er g&et for foreningen; kassebogen 
leases op, beretning fra flugtskydning og hundeudvalg, valg til 
bestyrelse, og de forskellige udvalg. Under "eventuelt" dis- 
kuteres mangt og meget.
Sa er der frokost, og klokken 12.30 starter vi pa 2 slter; den 
miderste og havsaten, det er ikke ret tit at denne jagt giver 
ret meget udbytte, men spaendingen er s&maend ligesa stor.
Efter paraden, holder vi en rask auktion over byttet, pengene 
gar i kassen, og s& er det ind i hytten til en lille roffel af 
fiskalen.
Sa er ciret gaet for foreningen, og vi slutter af med en fest i 
Forsamlingshuset, for lodsejere, jaegere og venner.
Det er i Irenes lob blevet til mange dejlige fester, som har 
vaeret med til at styrke sammenholdet om foreningen.



HAVET.

Til dette lille kalejdoskop over mit jagtliv, horer ogsa 
fisketurene ude pa havet, i Kjeld Vestergards b&de.
Kjeld er "vandmand" med liv og sjael.
Jeg kan slet ikke huske hvornar det startede - men jeg blev 
engang spurgt om jeg kunne taenke mig at komme med ud og fange 
en torsk sammen med Kim, Harry og Knud "Maler".
Det skulle ikke siges to gange, da jeg alt id har vaeret vaeldig 
glad for at sejle - den folelse, nar en bctd glider gennem 
vandet, er svaer at forklare, men kan naesten sammenlignes med en 
slags vaegtloshed.
Det blev til mange utroligt dejlige ture over til Samso efter 
torsk, mens der endnu var nogle at pilke efter. Pludselig gik 
det hastigt ned ad bakke, bunddyrene dode, og s& er der ingen 
torsk, n&r der ingen fode er.
Anden gang jeg var med, var der ingen af de andre, der kunne - 
"Sa tager vi selv afsted", sagde Kjeld, det var sammen med den 
hvide "Svane II". Vi tog over til sydspidsen af Samso, og fandt 
et sted hvor bunden skr&nede temmeligt meget, der la vi sa og 
hev 75 torsk op i lobet af dagen, det var helt utroligt, knapt 
var pirken nede ved bunden, for der var bid - vi kunne naesten 
ikke holde op igen ! Hele den dynge rensede og filerede Kjeld 
ene mand pa vejen hjem, jeg skulle sa sta ved roret og zik- 
zakkede hjemad, som en nybegynder pa skojter, den tog ihvert- 
fald nogle ordentlige "overhalinger" engang imellem. Sa lod der 
et brol fra skipper: "om det var meningen at han skulle tippes 
ud?"- jeg taenkte, at "du bliver sgu aldrig inviteret igen, med 
alt det mas, han har med dig". Det gjorde jeg heldigvis.
En dag kom Kjeld og sagde: "jeg har realiseret min drom", og 
det mil jeg nok sige ! Han havde kobt en stor flot skude med 
ekkolod, radar, telefon, og en stor dam midtskibs. Flot styre- 
hus og 4 sovepladser i kabyssen forude - og efter at han og 
Knud havde pudset, malet og repareret, lignede den faktisk en 
splinterny !

S&dan en tur til Samso, har altid staet som noget saerligt for 
mig, vel nok fordi dt ligger sa langt fra min hverdag som 
landmand.
Det var en forventningsfuld spaending jeg kom i, nar telefonen 
ringede, og det var Kj eld der sagde:" i morgen lover de svag 
vind, 2 til 4 sekundmeter - vil du med ? Vi sejler i morgen 
tidlig, klokken 06.30" -
S& var det bare med at komme ud og klargore stang og pirke, fa 
renset ved grisene, kort foder ind, Sci der kun var at fodre dem 
den folgende morgen, ScL ind og smore en ordentlig madpakke, 
kigge efter om der var nogle dramme tilbage i flaskerne - og pa 
hovedet i seng, hvor man naesten sov med det ene oje dbent, af 
angst for ikke at hore vaekkeuret. Det kimede klokken 05.00, ud 
at fodre grisene, ind og fa et ordentligt foder selv, fat i 
stovler, varmt toj, madpakker og fiskegrej - og sli afsted til



Airo. Den stemming, jeg kom i, nir jeg k0rte ud pa daemningen 
med en solflimrende morgendis, duften af saltvand, tang, 
havfugle der skriger mod og med hinanden, mens de soger efter 
fode, den griber een, og g&r langt ind i sjaelen, og det foies 
naesten som det er eens egen rygrad bolgerne risler ned over, 
imens du med abent vindue i bilen, haster over til Sonderby pa 
Alr&jhvorfra der er afgang. "Go'morgen, go'morgen" og nogle 
ordentlige brandere og vitser, imens der gores klar, og sa 
afsted.
Det tager godt 3 timer at sejle derover, og det smukke land- 
skab, som jeg kan se ud over hjemmefra, kan jeg nu se fra 
sosiden, - Alro og "land" p& den ene side, Hjarno og Endelave 
pii den anden. N&r vi er fri af Gyllingnaes, kan vi mod nord se 
Hou ron og Svanegrunden, og sa begynder flokkene af edderfugle 
at lette, for nu sejler vi lige hen over deres spisekammer. Det 
er et betagende syn, nar havet pludselig bliver levende, og 
flere tusinde fugle gar pa vingerne; der er fugle foran, 
bagved, til begge sider, og hele horisonten rundt sA langt ojet 
raekker - jeg kan aldrig blive traet af at betragte det saelsomme 
skuespil. Tiden fordriver vi ellers med at smadrille hinanden, 
drikke morgenkaffe, en "lille een" til naebbet - eller to.
En dugfrisk cigar til skipper, og n&r han sa star der og pulser 
los, imens han skaever til kompasset, om nu kursen holder, og 
ellers kigger ud over sin nypudsede bad, kan man se, at fryden 
ved at sejle ligefrem krabler ovenud af kraven pa ham - og de 
andre gamle jagtkammerater fortsat gasser hinanden pa livet 
los; fortaeller vittigheder og historier, ja sa foler jeg mig 
som en utrolig rig mand.
Nar vi har rundet Vesborg fyr, er det tid til at fa fiskestan- 
gen gjort klar, pirken skal pudses, for de fleste er hjem- 
melavede af messing eller kobber. S& er vi der - ved den gronne 
boje syd for Samso - pirkene suser mod bundene - ikke een siger 
noget det forste stykke tid, af bare spaending. Vi taenker vel 
alle "bliver det mig, der far det forste hug" - sa er der bid I 
Stangen bojer sig som en flitsbue, snorerne synger som en 
violinstreng, man begynder at hale ind - det foies som en stor 
sten i den anden ende. . . der mangier ikke pa bemaerkninger fra 
de andre, om at det bare er bundbid, eller ankerkaaden fa 
Kalundborgfaergen man har fat i, - presset pa stangen letter 
lidt, og det kan anes hvad der er pa krogen; "-hold da fast 
mand, sikken' ka'l - kom med nettet !" Og sa ligger den pa 
daekket - flot fisk - man er stolt som en pave.
S&dan g&r det slag i slag hele dagen, vi griner af hinandens 
fusere, og har lidt sm^drillerier. Frokost med ol og kaffe plus 
en "lille skarp", det er der nu darlig tid til, for der skal jo 
fiskes, - man glemmer tid og sted.
Skipper siger: "sidste traek" - pokkers, vi kunne godt klare 
nogle timer endnu. Snoren op, pakke sammen, og sa toffer Kjeld 
hjemad, imens vi alle mand hjaelper hinanden med at rense og 
filere de fisk vi har fanget, en lang hale af havmager og 
terner folger os og maesker sig med de indvolde og skind, der 
ryger udenbords, og nar vi er faerdige med det, bliver baden 
skrubbet og skuret, sa den er ren og fin igen.
Mens det sidste kaffe bliver drukket, n&r vi Alro igen, godt 
traette, men med en dejlig dag braendt ind i sjaelen, og hukommel- 
sens store bog....

En dag kom Kim og sagde:"vi er nogle stykker, der modes, den 1. 
oktober hos mig, og vi tager nogle sater, derefter tager vi op 
til Frode Madsen - vil du med?" Det ville jeg gerne, og som en



naturlig sag, indgik mit jagt i konsortiet sammen med Harry og 
Kjeld. Frode er sa gledet ud, men vi 4 er blevet ved, og det er 
naasten blevet til et lille jagtselskab, hvor vi hver isaer 
"indskyder" vores jagt og pa den made har fiet et varieret 
revir; moser, smaskove, ror og ibent land.
I September mined modes vi og aftaler 3-4 jagter, hvem vi skal 
have med - (det er de samme ir efter ir), far sendt indbydelser 
ud, og tilrettelagt hvordan forlobet af jagterne skal vaere. Vi 
glaader os til de smi jagter, og uden at vaare ubeskeden, har jeg 
indtryk  af a t  gcesterne ogsa gor d e t.

Dagen ser som regel sadan ud:
Vi modes hos Kim klokken 09.00 i "Hulen", som vi kalder et 
lille hus, hvor der lige kan klemmes 10 mand ind, sa der er 
sammenknebne lir og masser af god vilje.
Vi skiftes til at give "basser", som fortaeres til egen kaffe og 
en "lille skarp" til velkomst. Altimens "sidste nyt" udveksles, 
udfylder vi kortene til en lille konkurrence, hvor hver delta- 
ger skal gaette hvormange ben, skud og sammenlagt, det giver nir 
dagen er slut. Indskud er 3 patroner per mand, som gar til den 
der er taattest pi. Det stiende sporgsmil fra jasgerne er naasten 
altid: "er der ugler i mosen?" - for det forste ir vi provede, 
ramte de helt ved siden af, fordi en stor flok krikaender 
cirklede rundt nogle gange, og det kan nemt odelaegge skudsta- 
tistikken. Vi tager som regel en sat hos Kim, sa til Oldrup hos 
Harry, derpi i mosen efter eender og raave, si skydebanen og den 
lille skov efter fasaner. - frokost -.
Der er ingen der kan blaese "Frokostsignalet", men vi gar 
alligevel til den i "Hulen" med glubende appetit, hojlydt 
kommenterende hvad hver enkelt nu har oven pi klemmerne. Hvis 
der er aag pi, lyder det altid: "det er et ordentligt "rykker- 
brev", du har der!" Smi artige historier mangier heller 
aldrig... -Efter en god stund, korer vi til Alro og Kjelds 
harejagt - sikken en jagt - detforste ir han havde den, var vi
II mand pi forste jagt (han har 2), da eventyret var slut, 
havde vi set 25 harer, og 10 mand gik med hver een - den 11. 
mand havde forset sig pi en "Tagsneppe", som vi kalder en 
tamdue - uha,da,da...
Vi samles igen og korer tilbage til Kim, hvor vi tager de 
sidste 2 siter; i granerne og rorerne er der som regel godt med 
fasaner, for Kim plejer dem godt i hele opvaaksten, men de gir 
hojt og staarkt.
Hunde og maend er nu ved at vaere godt more, og vi slutter med en 
flot parade, hvor vildtet er lagt pi hojre side i "rangorden", 
og en olielampe er taendt i hvert overste hjorne.
Si takker een af os 4 deltagere for en god jagtetisk opforsel 
og en god dag. Antallet af styk nedlagt vildt kan veksle meget, 
dette ir var det meste nogensinde:
1 buk, 2 raeve, 12 fasaner, 5 aender og 13 harer.
Si er man helt aarbodigt stemt under paraden. - 
Et andet ir var der kun en enkelt bekkasin, men dagen havde 
vaaret si fuld af mange sjove oplevelser, som vi har grinet 
meget af siden.
Efter paraden er der tid til at slappe lidt af med en ol, eller 
den sidste slat kaffe, mens det bliver afgjort, hvem der har 
vundet patronerne. Pi et tidspunkt lyder det fra Kjeld: "Si er 
det tid". Nu er der aftentraek efter aender pi Alro. Nir si alle 
mand er placeret, og sidder der pi engen omkring "Hullet", og 
ligner store muldvarpeskud, forstummer snakken. Si sidder jeg 
ligesa stille og suger alle lyde og indtryk ind i kroppen, og



jeg er sikker pa, at det er bedre end alverdens nervepiller... 
Sceneriet kan vaere sa fantastisk; sortbrogede kvier gar og 
graesser, solen gar glodende ned i kobberfarvede skyer, ager- 
h0nsene kalder sammen, hundredevis af forskellige strand- og 
vadefugle holder en fantastisk koncert, som daempes efterhanden 
som det skumrer, og dagen gar pa haeld.
Kirkeklokken ringer, som for at gore opmaerksom p&, at der ogsci 
er et verdsligt liv udenfor Dianas rige.

Pludselig spidser man orerne - ny 1yd - vingesus -aender - de er 
hurtige, de kanaljer, men nogle styk bliver det naesten altid 
til.
Sa er dagen slut, vi takker af, og drager hver til sit, og har 
mindet om endnu en dejlig jagtdag i glade venners selskab med 
os hj em.

Det er i arenes lob blevet til mange dage med gutterne, og selv 
om man kan synes, at forlobet er det samme gang pa gang, er der 
alligevel st'or forskel fra den ene gang til den anden - for 
vejr og vind spiller jo ogsa en stor rolle.
Vi er ogsa blevet inviteret ud til nogle af dem vi har haft 
med, det giver i sig selv mange smaoplevelser at komme ud og se 
nye territorier, hvordan landskabet er formet, farverne og de 
forskellige smafugle.
Sa finder man ud af, at glaeden ved at faerdes i en smuk natur, 
er det primaere, og at skyde og f& noget p& tasken, ligesom 
traeder lidt i baggrunden.

En andejagt, den 1. September 1986.
Jeg skulle vaere hos Kjeld pa Alro klokken 05.00 - der kom ingen 
aender, men hvor var det en skon morgenstund, da solen stod op, 
og fuglene v&gnede. Hvad der sker i det flade vand rundt om 
Alro, nctr hundredevis af vadefugle skal have morgenmad, er en 
stemning, som naesten ikke kan beskrives, men skal opleves. 
Klokkken 09.00 korte Kjeld og jeg til Splidholm ved Soby, hvor 
Niels Christensen, Kim Lundgard, Harry Jensen og Ejnar Hedegard 
sad pa deres "flade". De havde heller ikke set skyggen af 
aender, sa der blev hurtigt enighed om formiddagskaffe hos 
Niels i hans bondehusidyl i Amstrup. Vi smuttede indenom 
bageren i Gylling, og gjorde indhug i hans rundstykker - sikken 
et kaffegilde ! Niels kom med en flaske, og sagde: "jeg har
vaeret i Tyskland, skal vi ikke lige smage denne?" --joooo-- "og
denneher fik jeg sidste gang jeg var dernede, skal vi ikke 
lige.." --joooo--, og da vi havde provesmagt alle de flasker 
han havde i skabet, kunne vi give hinanden ret i alle de 
fantasifulde jagthistorier, vi kunne finde pa !
Det er den skaeggeste formiddagskaffe, jeg har vaeret med til.
Mit "gode" hjerte lob af med mig, og jeg sagde: "kom op til 
Farmand i eftermiddag, sa tager vi et aftentraek i mosen" . 
Klokken 17.00 kom Kim, Harry og Kjeld, og vi gik sa pa due- og 
andetraek. Da vi havde indtaget vore pladser, kom der en due til 
mig, som synes, at jeg skulle have en hilsen; den floj ganske 
uanfaegtet videre.
S& blev der ellers liv omkring os - aenderne lettede i byger, og 
begyndte at cirkle rundt, gik ned, kom op igen - sikken et syn, 
jeg vil skonne, at der var 3-400 aender i luften. Vi skod og vi 
skod og kunne ikke ramme, vi kunne simpelthen ikke na at lade 
sa hurtigt som de kom. Pa et tidspunkt kom jeg til at se over 
p& Kjeld, da slog han armene op om hovedet og rabte: "det her 
er sgu for meget"! Jeg grinede, sa jeg skod ved siden af igen.



Resultatet blev:
Harry: 1 and - 20 skud 
Kim: 1 and - 4 skud
Kjeld: 1 and - 10 skud 
jeg: 2 aender pa 14 skud.

- og s& var der kaffe i k0kkenet bagefter. 
Kors, hvor har vi grinet af den tur tit...

(optegnelserne slutter her - Christian skal have sin bog 
tilbage nu, til en ny saeson, som jeg glaeder mig til at f£ lov 
til at skrive rent for ham).
September 1994./ed.


