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- Når vi ikke er her mere, så er der ingen der ved, hvordan de her ting skal bruges, eller hvad de er 

til. Så derfor vil vi gerne vise dem frem, inden det er for sent, forklarer 71-årige Arne Ladegaard på 

bred jysk. Arne Ladegaard er en af de mange aktive medlemmer af Smidstrup og Omegns Museum, 

og han og flere andre vil fredag i næste uge, levere høststemning som for 40 år siden på hans 

marker ved Nørrevang 101. Her vil de høste med le, og binde neg med håndkræft, samt undervise, 

hvem der måtte have lyst til at give sig i kast med de gamle metoder. Dette arbejde var naturligvis 

kun nødvendigt indtil selvbinderen kom til, og med denne vil høstfolkene også forevise hvordan 

vårbyggen blev høstet og bundet op næsten automatisk, hvis vejret tillader det naturligvis. 

Tærskeværket vil derefter tærske kornet fra negene, inden kornet males til mel på den 

petroleumsdrevne kværn. - Vi er et halv snes om opgaven, selvom der kun behøves to til fire mand 

for at bruge maskinerne. Men det er en fornøjelse at høste på denne måde, og kornet er jo lige så 

godt af den grund, forklarer Arne Ladegaard. Formand for museet Metha Lange, fortæller om en 

gammel høstskik, når det sidste korn var høstet på marken. Den dag stillede alle høstfolkene 

hjemme i gården og truede med at høste kålen også, hvis de ikke fik en forfriskning. Forfriskningen 

udeblev aldrig, og bagefter kom høstfolket ind til varme æbleskiver med syltetøj, og hvis det ikke 

allerede var fyraften, så fik de fri resten af dagen. Af samme årsag, i tråd med de gamle traditioner, 

bliver mulighed for at købe æbleskiver og pandekager, samt kaffe, øl og vand til høstdagen på 

"Nørrevang" d. 31. juli. Æbleskiver blev i særlig grad brugt som landmandsspise dengang, forklarer 

Arne Ladegaard, som var ung dengang maskineriet blev trukket af heste, frem for hestekræfter. Det 
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er typisk meget blandet hvem der kommer og ser forevisninger som denne, men museet håber, at 

mange børn og unge kommer forbi og får et indblik i hvordan verden så ud, dengang traktorer og 

fuldautomatik ikke var altid var givet på landet. - Hvem vil ikke gerne se hvordan tingene fungerede 

dengang, spørger Arne Ladegaard, som svar på, hvorfor man skulle slå et smut omkring marken 

mellem klokken 15.00 og 18.00. 


