
Den første svale kom én af de sidste 
dage i april. Jeg skimtede den flygtigt ud 
af den ene øjenkrog, da den i sikker stil 
fløj ind og satte sig på den gamle rede 
i stalden. Snart dukkede flere artsfæller 
op; forunderligt at de hvert år gider tage 
den lange tur fra Afrika til Venø! De 
kvidrer, så det er en lyst – nærmest en 
lovsang for at have klaret den strabad-
serende tur. De gamle reder inspiceres 
straks og reparation eller nybygning af 
sommerresidenserne indledes. Vi glæder 
os hver dag over deres sang og deres 
indhug i insektbestanden. 

Gødningsmåtten fra får og heste er for 
længst ryddet ud af stalden, der efterføl-
gende blev sat i blød og højtryksrenset. 
Nu er der fint og rent og klar til næste 
sæson, og flueplagen er stærkt reduceret, 
men de skal nok slå til alligevel!

Herligt når dagen har vundet over nat-
ten og skrækkeligt, så hurtigt vi når 
Sct. Hans! Naturen er næsten eksplo-
deret, hvidtjørnen står i fuld flor med 
en overdådig intens forførende duft. Nu 
venter vi på, at hylden springer ud. Når 
den blomstrer, fremstiller vi hyldedrik i 
store mængder; mange liter koncentrat 
fryses i plasticflasker, så vi har lager, 
der strækker til næste sæson. Hyldedrik 
smager herligt i sommervarmen med 
isvand eller dansk vand og masser af 
citron, det smager heller ikke grimt 
blandet med kølig hvidvin en sommeraf-blandet med kølig hvidvin en sommeraf-
ten på terrassen! Selv når vinterstormen 
tuder – og det er svært at tro, at hylden 
igen nogensinde vil blomstre – smager 

det godt som toddy. Endelig er koncen-
tratet fremragende i en hjemmelavet 
is eller likør. Prøv det – men lav selv 
koncentratet, de fleste af dem man køber 
smager aldeles hæsligt og syntetisk.

Lammene
En kæmpehøj på marken står,
der græsser nu bondens lam og får.
Og solen skinner, og vinden vifter, 
og månen sit lys på himlen skifter, 
og lærken hvirvler i sky sin sang, 
så sang den og for kæmpen engang.

Nu sover han længst fra verdens kiv; - 
men aldrig uddør naturens liv.  
Bag bautastenens skygger brede 
ty’r fårene ind for solens hede. 
De frydes ved livet, som Gud dem gav, 
og slumrer sorgløst på kæmpens grav.

H.V. Kaalund 1980: Fabler for børn

Ovenstående digt er fra før 
krydsoverensstemmelsernes tid; nu må 
gravhøjene jo ikke længere afgræsses 
og fårene vel heller ikke søge skygge 
der – om end jeg tror, det ville glæde 
kæmpen, at hans høj også kunne være 
til glæde for andre. På Venø findes 2 
gravhøje benævnt ”Swothyw” (sorte høj) 
og Hyldbjerg høj. Mig bekendt er der 
ikke foretaget udgravninger af højene, 
og da egnen altid har været fattig og for-
blæst, er det nok næppe de store arkæo-
logiske fund, de gemmer på. Ingen af logiske fund, de gemmer på. Ingen af 
højene ligger på vores jord, så vores får 
og lam må søge ly andetsteds. At andre 
individer har haft deres hverdag her før 

os dokumenteres imidlertid af mange 
stenalderfund på kartoffeloptageren. 
Stenøkser, pilespidser, flækker osv. Det 
er en forunderlig følelse at samle en 
stenøkse op fra inspektionsbåndet og 
tænke på, hvem der sidst har haft den 
i hånden. Det kunne være hyggeligt at 
hilse på vedkommende!

Lammene trives med det frie liv. De 
mæsker sig i det grønne græs og slænger 
sig i skyggen af læbælterne, der består 
af gran, hyben og hyld. Vi har mistet et 
enkelt lam, efter at de blev lukket ud. 
Det lå i læbæltet op ad en træstamme 
som om det sov, det havde ikke vist syn-
lige sygdomstegn, så vi obducerede det, 
men fandt ingen åbenbar årsag. Det var 
velnæret med koaguleret mælk i maven, 
ingen diarre, ingen bløde nyrer, ingen 
tegn på orm eller infektion. Måske er 
det selen og vitamin E mangel? Vores 
jord er let og sandmuldet og har ikke 
klodens højeste selen-indhold. Vi har 
sidste år behandlet nogle få lam med 
selen-mangel symptomer. Så vi tog der-
for konsekvenserne og selen-behandlede 
hele flokken. Når lammene først er godt 
i gang, er det dobbelt ærgerligt at miste 
nogle.

Vi fik Johannes konfirmation 
godt overstået i fint solskinsvejr. 
Konfirmandholdet på Venø bestod af Konfirmandholdet på Venø bestod af 
3 piger, der blev konfirmeret 10 dage 
før resten af deres klasse på fastlandet. 
På Venø er konfirmationen altid på St. 
Bededag. Venø Kirke, der er landets 
mindste og fra 1500-tallet, har 55 sid-
depladser, så der var ”alt udsolgt”. Vores 
gæsteliste sagde 96, så festen blev holdt 
i kartoffelhuset, der var blevet behørig i kartoffelhuset, der var blevet behørig 
rengjort og pyntet med birketræer og rengjort og pyntet med birketræer og 
bøgegrene. Bordpynten var udsprungne bøgegrene. Bordpynten var udsprungne 
æbleblomstgrene, så det var rigtig æbleblomstgrene, så det var rigtig 
hyggeligt. Ingen sag med sådant et hyggeligt. Ingen sag med sådant et 
arrangement for selvfølgelig troppede arrangement for selvfølgelig troppede 
madklubben og andre gode ø-venner madklubben og andre gode ø-venner 
op og gav et stort nap med til det hele. op og gav et stort nap med til det hele. 
Foruden Jørgen selvfølgelig, vores ener Foruden Jørgen selvfølgelig, vores ener 
af en medarbejder. Og ”køleskabet” – af en medarbejder. Og ”køleskabet” – 
kartoffelkølerummet – var jo lige ved kartoffelkølerummet – var jo lige ved 
siden af til mad, vin og øl osv.! Som tak siden af til mad, vin og øl osv.! Som tak 
for indsatsen påtænker vi til efteråret at for indsatsen påtænker vi til efteråret at 
holde et rigtig godt gammeldags høst-holde et rigtig godt gammeldags høst-
gilde med spillemænd, bespisning og gilde med spillemænd, bespisning og 
beværtning – bondebal nærmest. Sande beværtning – bondebal nærmest. Sande 
venøboere siger sjældent nej til et godt venøboere siger sjældent nej til et godt 
gilde!

”Dynen” kom af kartoflerne og de nød ”Dynen” kom af kartoflerne og de nød 
at få mere plads, og vi startede optag-at få mere plads, og vi startede optag-
ningen den 29. maj. De er flotte synes ningen den 29. maj. De er flotte synes 
vi – og så smager de himmelsk! Det er vi – og så smager de himmelsk! Det er 
altid spændende, når maskinen kører altid spændende, når maskinen kører 
i dem første gang, hvordan er stør-i dem første gang, hvordan er stør-
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relsen, er der sygdom på knoldene, og 
hvad med udbyttet? Hvert år, når vores 
kartoffelsæson er forbi, får vi lavet vin-
tereftersyn på både kartoffeloptager og 
mejetærsker. Det er dyrt og kreperligt, 
hvis maskinerne bryder sammen midt i hvis maskinerne bryder sammen midt i 
sæsonen, hvor de skal arbejde og ikke sæsonen, hvor de skal arbejde og ikke 
stå tavse foran værkstedet.

Det første slæt græs er væltet. Vi har Det første slæt græs er væltet. Vi har 
egen skårlægger, så vi bestemmer selv egen skårlægger, så vi bestemmer selv 
hvornår. Vi satser på at lave hø, dels for hvornår. Vi satser på at lave hø, dels for 
at holde omkostningerne nede, men også at holde omkostningerne nede, men også 
fordi der ikke findes bedre foder end fordi der ikke findes bedre foder end 
velbjerget hø. Bliver vejret en modspil-velbjerget hø. Bliver vejret en modspil-
ler, wrapper vi det. Vores el-gaffeltruck, ler, wrapper vi det. Vores el-gaffeltruck, 
der har hovedarbejdsplads i kartoffel-der har hovedarbejdsplads i kartoffel-
huset og som let flytter wrapballer, der huset og som let flytter wrapballer, der 
altid anbringes på paller, kan også arbej-altid anbringes på paller, kan også arbej-
de i stalden, hvilket er en stor hjælp. de i stalden, hvilket er en stor hjælp. 
Knokkelarbejde forsøger vi at undgå her Knokkelarbejde forsøger vi at undgå her 
ved hjælp af en fornuftig mekanisering. ved hjælp af en fornuftig mekanisering. 
Sidste års wrapballer opbevarede vi i Sidste års wrapballer opbevarede vi i 
den tidligere kartoffelkælder, det er rart den tidligere kartoffelkælder, det er rart 
at have dem inden døre, så man undgår at have dem inden døre, så man undgår 
bekymringer med fugle, mus o.a.

Sommerfriluftslivet her byder på ridetu-Sommerfriluftslivet her byder på ridetu-
re – begrænset tilslutning, samt vandski re – begrænset tilslutning, samt vandski 
– stor tilslutning. Mads fik nye vandski – stor tilslutning. Mads fik nye vandski 
i fødselsdagsgave, og tiden er inde, så i fødselsdagsgave, og tiden er inde, så 
snart båd og motor er klargjort. Det er snart båd og motor er klargjort. Det er 
en herlig sport, som vi har dyrket de en herlig sport, som vi har dyrket de 
sidste 30 år. Den næste investering – har sidste 30 år. Den næste investering – har 

jeg forstået på Mads – er et wakeboard, 
der åbenbart er slalomskiens afløser, 
altså et ”bræt” som man – forsøgsvis 
i al fald – kan lave frække numre på. 
Vandskisport har stor underholdnings-
værdi, det er næsten lige så sjovt at værdi, det er næsten lige så sjovt at 
instruere begyndere som selv at udføre 
sporten, før eller siden giver det et rigtig 
godt grin – og det er sundt forlyder det!

■
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