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Et Par arbejdsomme Næver

jeg sidder og taler med Direktor
Nygaard i hans Kontor
København, faar jeg siet ikke Indtrykket af, at det er en Mand paa 82 Aar,
der sidder ved min Side. Hans lille
»eeson har bibelholdt sine slanke Linier,
ig Bynkerne i hans milde Ansigt har
marer« sammenbidt Energi end Alderdom som Aarsag, hvilke Kendsgerninger
sammen med Livfuldhed i Gebærder op,
Mimik samt Ihans hurtigt -flydende Tale
snarere danner Billedet af en 60-nar:g.
<un Haaret, der er hvidt og fint som
Kærulden i Hjemstavnens .Mosedrag,
tidner om en langt højere Alder. l$aa
snart Direktør Nygaard, der fodtes i V
Ulslev paa Lolland, begynder at fortæle om sit Hjem og sin Barndom, (horer
jeg straks Hjemstavnens Dialekt tone
frem 1 visse Ord og Sætninger.

Som

04

ms

nøjsomt

Den 82-aarige Direktør Jørgen Nygaard fortæller omsin Barndom
paa Lolland og om sin Gerning som Chef for et stort Snedkerfirma

Vejmandsson fra 0. Ulslev

þÿ
Jeg var den fjerde ældste af nt
Søskende. Vort Familienavn Nygaard
stammer fra Fars Fodegaard i 0. Ulsev. der ligger nede ved Stranden den
(Jag i Dag, og som jeg næsten altid
har ræret henne og se til, naar jeg hat
oesegt Lolland. Min Far ihavde et Sted
paa ca. 12 Tdr. Land i V. Ulslev og
rar tillige Vejmand, i hvilken Bestilling
han bi a skulde jævne de grusede Veje
ud ved at kore med en Slojfe, trukket af
hans to Heste. F'ar blev indkaldt til
Krigstjeneste i 1848 og gjorde hele
Kriger med. Indkaldelsesordren kom
jennem Lægsdmaoden og saa gik Rej»en til Kobenhavn med Køretøjer, som
at forskellige Kommuner skulde stille
al Raadighed, fra Roskilde dog med den
aye Jernbane. Efter 6 Ugers Uddannelse blev ihan sendt til Sønderjylland til
2 Jægerkorps, der stod under Schlepjegrell. Far var med dvn Morgen, da
ichleppegrell raahte: »Nu skal vi ud
»g banke dem«. Ikke længe efter segiede Generalen om for en fjendtlig
Kugle. Far var kongetro og Højremand, tnaaske paavirket under Krigen,
»aa vi Born var lidt i Miskredit paa
Egnen, hvor de fleste var Venstremand.
Efter Krigens Afslutning deltog Far I
ae danske Soldaters Sejrsmarch genxrm Kobenhavn. Rundt i Landet blev
icr efter denne Krig dannet Vanben»roderforeninger Disse vilde i de før«e Aar efter Krigen 1864 ikke have
l>eltagerne (herfra som Medlemmer, da
ft havde tabt Krigen, men dette Forfold ændredes dog med Aarene. Min
rngste Broder og den niende i Flokken
t>(ev lafdt Christian efter Chr. IX. Bande han og en anden Brodér blev Murermostre herinde, og begge led mærkværdigvis den iSkæbne at blive kort ihjel

den ene af en Sporvogn og den anden
af en Bii. Tilbage af os Søskende er det
n: f< ruden mig selv en Søster herinde
»amt Enkcpastorinde Thoreby i Nykiv
»in g F.
Jtg gik ii Skole i Sløsse, til jeg vat
O'/, Aar. og var øverste Dreng i Klaslen i 3 Aar. Vi gik kun ihveranden Dag,
I. Læreren var oprindelig
va Kl. 8þÿ
Skrædersvcnd, som ved Siden al dette
Arbejde i Hovedstaden havde studeret
al lærer. Han, som var tn god Læret
nr mig, kom en Dag hjem til mine
Porætdre og sagde, at nu kunde ha t
kke lære mig mere, samt foreslog dem
ft (»de mig læse videre. Men det vilde
/ar ikke paa Bekostning af sine fire
Srødre, som saa ogsaa kunde fordre
tn dyr Uddannelse. Efter at jeg vat
jdsfcrrvet af Skolen, blev jeg en Dag
henret derhen af Læreren, fordi g.imie
liskiip Monrad var kommet paa Visi»s, og fordi Læreren vidste, at jeg
runde svare paa Biskojvpens Spørgs-

fiaal.

store
mþÿDen Aar,
De var 9

da

Stormflod
Stormfloden

Oplevede De den paa nært Hold?
þÿ
Jeg saa dens Ødelæggelser bag

(om

.

l ISkolen havde Læreren fortalt
den, ab medeas han græd, hvorefter han sendte os hjem for at fortælle
iet til vore Forældre. Min f'ar spændte
Mralcs for Vognen for at køre til HnnJcnmctde og Sandager for eventuelt at
jjæfpe de nødstedte. Jeg. der havde
faaet Lov til at komme med, husker
ganske klart den Gru, som fyldte mig
æd af se nogle Huse staa som Skeletrr, idet de tørrede Rodsten var skyllet
væk. Overalt flød det med døde Krea'
urer, medens Fjerkræet ihavde reddet
«g op paa Tage, hvor det sad og krøb
»ammen. Ved den paafølgende Hjælpe«kfioo tor Midler fra den store LandsiKfrumrling var der, hvor mærkeligt det
md lyder, Folk, som blev vehlavendc
»aa Stormfloden.
þÿ
De kom ud af Skolen, da De vat
Aar. De kom da saa ikke i Lære
tge med det samme?
þÿ
jo, det gjorde jeg, hos en lille
Snedker .i 0. Gislev. Jeg ihavde haft

tlter

im

Sind.

til dette Haandværk fra jeg var
Det blev en lang Arbejds6 Morgen til 9 Aften, om
dag. fra 5 þÿ
Søndagen til Middag, hvorefter der
skulde ryddes op og fejes paa Værkstedet. Det var Haandarbejde altsammen. Ingen Maskiner, saa vi maatte stiv
skære Brædder ud ogsaa. Nu om Stunder laver Maskiner jo det meste. Efter
Læretidens Udløb arbejdede jeg en kort
Tid i Holeby og kom saa til Stubbekøbing i IXS2 høs den kendte Snedker
Haurum. Her var jeg med til Restaureringen af Stubbekøbing Kirke, ved hvilket Arbejde jeg bl. a. reparerede EngleHoveder og -Ben. Nogle Murere, som
ogsaa deltog i Restaureringen, væltede
en Dag ned med et højt (Stillads, men
var saa heldige at ende i en Kalkkule,
saa at de ikke korn noget til ud over,
at deres Ojne blev fyldt med Kalk, søm
en Læge maatte fjerne. I 1883 tog jeg
med Mod paa Livet til København og
fik Arbejde den første Dag hos en
Møbelsnedker i Søndergade. Svendene
fra Provinsen var særligt velsete, for
de kunde lidt af alt Arbejdsdagen va>10. Era Kl. X þÿ
rede fra Kl. 6þÿ
X,30 var
der Frokost, Middag fra 12þÿ
13,30 og
-16. For mit Vedsaa Vesper kost Ib, 30þÿ
kommende var der saa yderligere Sko-22. Et Aars Tid eflegang fra Kl. 20þÿ
ter gik jeg over til Bygningssnedkeriet,
dels fordi jeg vist nok ihavde mere l yst
til dette, og dels ford i det lønning-mæssigt gav mere. I S mimeren KO aftjente jeg min Værnepligt som Infanterist, men jeg skal nu indrømme, at jeg
ikke havde megen Lyst hertil trods m n
ellers stærkt nationale Indstilling.

Lyst

en 6þÿ
7 Aar.

Paa Valsen þÿ
og store

Opgaver

Tøg De ikke en Valse-Tur som

andre H Håndværkssvende?
Jeg vilde have været af Sted fige
efter Militærtjenesten, men kunde ikke
faa viseret min Vnndrehog paa Domhuset, fordi jeg endnu en Tid tilhørte Militæret ved eventuelle Manøvrer. Saa g k
jeg

lige op til Krigsminister Badmsen, en

uhørt Dristighed dengang. Han skrev
noget paa tn Seddel, som jeg saa skulde aflevere paa Domhuset. Dér havde
man ikke fer set et saadant Papir, dei
gav en Person fri fra Manøvre-Pligten.
Jeg rejste saa til Berlin, hvor jeg arbejdede nogen Tid, og derefter var jeg
i Paris og Ziirioh. Jeg skulde ogsaa
have været til London for at lære Engelsk, men dertil kom jeg desværre
ikke. Efter 3 Aars Forløb var jeg atter
i København. Jeg fik saa Arbejde hos
det anerkendte Bygningssnedkerfirma
Lars Jørgensen. Han var Falstring, og
Firmaet eksisterer endnu. Høs ham vat
jeg bl. a. med i de interessante Arbejdet
paa

Marmorkirken,

Langeliniepavillo-

ger«, hvad han dog Ikke magtede, mig
til sig og sagde: »Nygaard, jeg .har
tænkt paa at gøre Dem til Direktør for
»A/S F. Gxelbergs Fabrik- .« Jeg trak
lidt paa det og sagde, at det havde jeg
ikke Maskin-Kendskab nok til. Men han
afbrød mig blot og sagde: »Naar jeg
siger, De kan, saa kan De«. Saa tiltraadte jeg 1. >an. 1913 som Direktør
for dette Snedker-Firma, der arbejdede
i de finere Træsorter, og som hovedsagelig havde -haft Arbejder paa Herregaarde, Kirker og andre finere Bygninger og Privathjem. Da jeg overtog Direktør-iP osten var der faktisk kun Firmaets gode Renomé tilbage, og Beskæftigelsesgraden af Arbejdere paa kun en
Snes Mand. Naa, naar noget virkelig
fint Snedkerarbejde skulde udføres, henvendte man sig til os, saa i Løbet af en
2 þÿ
3 Aar fik jeg arbejdet E/irmaet op til
at omfatte en Stab paa þÿ100
l.V) Mand.
I mine Aar som -Direktør lavede Firmael
Arbejder i landskendte Bygninger Som
»Revisions- og -Forvaltningsinatilutet«,

»Østifternes Kreditforening«, »Teknologisk Instiut«, ved hvilket jeg forresten
i nogle Aar virkede som Lærer i Kalku-

lation, samt »Christiansborg Slot«. Her
lavede vi hl. a Landstingssalen, Fællessalen, Kongefløjen o. m. a. De to store
Porte til Slotspladsen og Rigsdagsgnarden kostede alene .16.000 Kr,
og saa
havde vi endda kun berenget os en meget beskeden Avance.
I 1930, da Privatbanken
krakkede, i
hvilken \i havde nedlagt alle vore Aktier, rug vi ned, og Firmaet ophørte saa
med sin Virksomhed som Snedker-Firma. Jeg begyndte saa som Mester
igen,
og fik hl a. Arbejder ved Opførelsen
af det nye »Nationalmuseum«. For 3 I
Aar siden lagde jeg op som Mester
og
beskæftiger mig nu med Administrationen nf de
Oxelbergske BvgnmgskomPleks sann en høl Del det tilhørende
Beboelsesejendomme, hvilket Administrations-Hverv er en cadeau til mig
før min Tid som Firmaets
Direktør.
Dette Arbejde kan jeg let magte, selvom Alderen ellers ikke
trykker mig. og
man kan jo ikke hohle ud ikke at have
noget at bestille.
-En Mand med Deres
Virketrang

<>K Fag-Indsigt slap vel ikke for
nogle
Tillids-Hverv?
Jeg sad i Snedkerlaugets Bestya

Foraarsnattens Eventyr
Trækfuglene
Flugt
og deres fri

Lidt om

vordan kom Foraaret? Man er aldrig klar over det, før det er foi
komsent. En Dag er det der bare þÿ

H

Mæslinger i et Øjeblik, da man var uopmærksom. Dagens og Nattens Fysiognomi har for
met som (Snut eller

Fugletrækket, der finder Sted fra TusBegyndelse fil Daggry er ved

mørket«

at bryde frem þÿ
og det er skønne Timer, man oplever her i Foraarsnatten
og mon ikke det er fordi Englene et

de

-Dyr,

over

der har

noget

af

Eventyret

maaske er det deres frie
sig þÿ

maaske netFlugt gennem Universet þÿ
en Ubetydelighed,
andret Udseende þÿ
der
deres
op
giver dem
Rejselyst,
Teinten har faaet en klarere Nuance þÿ
Præget.
det er Sollyset, der rammer haardt paa
Omkring den 8. Maj synger NatterJorden, Plovmulden, Husene, Træerne,
galen i Præstens Have; men h\om har
Asfalten! En Dag er Himlen fejet ren
givet den Rejseordre dernede i Syden,
for sorte Farveladeskjolder og de faa
sna den netop kommer paa dette Tidshvide Skyer, der ligner nogle Flodepunkt? Hvem siger til (Storken, naar
skumsklatter, driver i urolige, nervøse den gaar dernede paa TranswaaLs solbeskinnede Stepper, at nu skal den at
Baner gennem Rummet. Og en anden
Sted paa sit Sommertogt for at komme
þÿ
þÿ
silendet
en Morgen regner
Dag
i Reden paa den danske Bondehjem
de Traade .1 Foraarsmorgenens ulune
i en eller anden fredelig dansk
gaard
Tusmørke gennemvævet
Tusmørke þÿ
Landsby, i rette Tid? Ingen ved del
þÿ
af Gryets Lys
Ungen kan sige, -hvem der giver dem
Rejsefeberen i Blodet. De Gaader, der
Og en tredie Dag, mens Solprismerknytter sig til iFuglenes Vandreliv, kan
ne slikker lidt Natterim af Kontorvinintet Menneske forklare Man har gætþÿ
duet, hører man det forunderlige
tet paa alt muligt lige fra at kaide det
Fuglekvidderet! Det er til at begynde hele Tilfældigheder og til at hævde,
med blot et Par forsigtige Akkorder at det er et nedlagt Instinkt, som retleder dent baade med Tiden og Stedet.
et stille behersket Kvidder under en
Den, som er rigtig fortrolig med
halvgrøn Hæk, men som Tiden gaar,
behøver ikke Kalenderen i
Fuglelivet,
stiger Sangen til et jublende Kor al Foraarsmaanederne. Den hvide Vipalle Vegne synger det.
Fuglestru her þÿ
stjert og Blishønen ser v,i i Begyndelaf April og sidst i April eller først
Øg hvem er det andet end Stæren, sen
i
sidder Svalerne som Nodeboveder
Maj
er
der
en af de allerstørste Trækfugle,
over Telegraftraadene. Svalen plejer at
ankommet. Til Tider har Viben dog
komme næsten samtidig med den gule
allerede gjort sin F.ntré inden UdganVipstjert. Nattergalen kommer, som
som
gen af Februar, men det er dog
nævnt, ca. den X. Maj og i J-uLi holder
om man altid regner Stæren for den
den op med Koncerten og ruller Nodeførste rigtige Fornnrsbehudcr. Og snart
bladet
sammen.
þÿ
følger alle de andre Trækfugle efter
ovei
hen
de
Bølge efter Bølge glider
Landet og det er særlig om Natten,
Man troede tidligere, at Trækfuglene
man mærker dem som en Susen og
under nVndringen bevægede sig langs
Brusen fra Hundreder af Vingeslag.
ganske bestemte smalle Baner. RingDet er Trækfuglene, som er paa Vej
mærkningen har imidlertid vist, at disse
her op mod Nord þÿ
nogle passerer os bestemte Træklinier ikke eksisterer,
kun og flyver endnu længere nordpaa
men at Fuglene i Træktiden vilkaarligt
þÿ
andre bliver her Sommeren igenbreder sig ud over en bred Front som
nem.
en bølgeformet fremadskridende BevæDer er mange .Mennesker, der siddet
gelse. Gaar imidlertid Trækket ovet
oppe i de sene Nattetimer for at høre
forskelligartede og vekslende Landom-

...

Snedkerlauget. Men de kommer
lettere fil Resultaterne, takket være Maskinerne, og i Forhold til mine unge

ster i

raader, følger Fuglene hyppigt visse
»Ledelinier«, særlig fremtrædende Karakter i Landskabet, f. Eks. Bjergkæ-

der, Floder og lign. Særlig KystvrnC
Dage slipjier de for det grove Arbejde, virker som Ledelinier, dels fordi de
løvrigt vil vel de Ældre i en Generati-n frembyder gode Ernæringsforhoid fot
en Række Vadefugle, Maager, /Endet
altid mene. at de Unge er forvænte þÿ
Gemmer Deres Barndomsegn s g
og andre, dels fordi mange Landfugle

i Deres Hjerte? þÿ
Fkyer Havet <>g bøjer af langs Kysterne.
arter
den.
snart
Saa
Det gør
jeg
Træk retningen og Trækvejen er tormin
min
skal
kan
Kone
starte
og
Vogn,
relse i 27? Aar, en Post, der bande æg
fra Art til Art. En meget stor
n Længsel
derned.
M
skellig
onigaaende
jeg
dede oK interesserede mig
meget Da
Del af de danske Fugle drager moø
vokset sig stor. Sidst jeg var der,
har
jeg var nær ved de 70 Anr. vilde man
ligger 5 Aar tilbage Men alt ligger der Vest eller Sydvest til de europæiske
gøre mig til Oldermand Men det
sagde
som da jeg sar Dreng. Der er
Atlanterhavskyster, fra Portugal nordnæsten,
jeg »Nej. Tak« til, jeg syntes, at
til Holland og Irland, f. Eks Stæjeg
der jo
kun
ikke
er
paa
videre,
hygget
noget
o.r for gammel. I
»Lolland-Faisfer færre Folk paa Gaardene, der forresten re, Drosler, alle ISvømmeænder, Gra.iHjælpeforening«, der saa l.yset i IKXI, næsten alle har været F.jendomsgaarde gæs. Ringdue, Vibe, Stor Rognsjvne,
var jeg Formand fra 1X93 til
|<»7 \u
uden Hoveripligt. Det er vist saadan
Snæppe, Hættemaage, Musvaage o. a.
er den en
statsanerkendt ISygekasse med med os fra Landet, at jo ældre man I Modsænting til disse forefager en
Hjælpefond og vistnok den billigste SyRække Fugle enorme Vandringer, der
bliver Længselen efter
gekasse i København. I min Formands- bliver, jo større
i Reglen tvinger dem helt ned til
den
Mit
1
ligger
Barndomshjemmet.
jo
tid havde den ca. 400
-Medlemmer, men smukke Egn i Nærheden af Sørtip Sø þÿ
Tropelandene eller længere endnu; de
tæller vist nu det dobbelte Antal
forlader ofte Danmark midt i HøjsomDeres største Ønske for FTemtiþÿ
De er vel þÿMed emaf Hjemstavnsmeren. Disse langvejsfarende Fugle
den? þÿ
foreningen? þÿ
tilhører mange forskellige Grujiper, f.
At Freden snart oprinder, og at vi
Eks.: Smaa Insektædere
bare nogenlunde kommer tilbage til de
(Sangere,
Vejen til
Svaler.
Nattergal),
Fluesnappere,
gamle Forhold tig for mit eget Vedþÿ
Tornskade, Gøg, Natravn, Terne, Si!Nej, findes der en saadan? þÿ kommende, at naar det skal være Slut,
þÿ
da maa det ske hurtigt þÿ
Hvad mener De saa, det er, der
demaage, Ryler_og Klirer og mange
andre Vadefugle.
Hvad har saa Deres lange Liv gihar givet -Dem Fremgang her i l.ivet? þÿþÿ
þÿ
Under Vandringen flyver Fuglene pr.
Et Par arbejdsomme Næver og el
vet Dem? þÿ
300 km, og
Megen Lykke og Tilfredshed. Jeg Dag gennemsnitlig kun 2 þÿ
nøjsomt Sind. Og saa -være den første
det er ofte en farlig Tur. Tusinder af
om Morgenen paa sin Arbejdsplads og
har været et heldigt Menneske. Det er
den sidste om Aftenen þÿ
Fugle omkommer paa d»se Rejser.
jo ikke nok, at man er energisk og dygUnder normale Forhold frembød FyDe som Hnnndværkeren af den
tig, der skal ogsaa Held til. Og saa har
gamle Skole, hvordan ser De paa jeg haft et enestaaende Helbred, aldrig rene langs Kysterne en af de allerstørste 'Farer. Fuglene blev blændet og fløj
været syg, som vel for en Del kan tilHanndværkerstandens Unge af i Dag?
þÿ
De Unge er gode nok. De er sanlige ind i Lyshavet og dræbtes Nu er
regnes en fornuftig Levevis med den
mænd lige saa dygtige, som da jeg var
fornødne (Søvn samt passe paa hverken
mange Fyr slukket, men nye Farer er
at drikke eller spise for meget þÿ dukket op, og over de krigshærgede
ung, hvilket jeg har haft rig Lejlighed
Omrander har mange Fugle mistet
til at konstatere i min Tid som SkucmeCarl Østen.

dybt

Fremgang

Livet.
Det er alligevel forbavsende kor!
Tid, Fuglene er om at flyve herop. De

nen- og Københavns Rnadhus, sidste
tinder Ledelse Professor Nyrop. Han,
som var en dejlig Mand og lige ud ad

Landevejen«, spurgte mig, hvorfor jeg
ikke begyndte for mig selv. Jeg havde
i de sidste Aar hos Lars Jørgensen virket som Formand, hvor Arbejdet paa
den nye Slagelse Banegaard blev m h
f>obut. Saa nedsatte jeg mig som Mester i 1904 og fik straks store Arbejder
paa »Bispebjerg Hospital«, hvis Opførelse ogsaa lededes af Nyrop. I 190,
da Bankkraket kom, paa Grund af, at
man havde forbygget sig, navnlig »Detailhandlerbanken«, fik jeg Tilbud herfra om som Inspektør at føre Tilsyn
med samt foretage Vurdering af de af
den overtagne Bygninger, et Arbejde,
der interesserede mig meget. Kort efter
udnævnte man mig til Overinspektør,
Saa i 1912 kaldte Privatbankens Direktør, Konferensraad Heide, som v.ist stilede efter at bfive Tietgens »Efterføl-

gennem Universet

flyver

ca. þÿ30 40
km i Timen. Storken
f. Eks. præsterer det Kunststykke at
flyve 300 km paa en Dag, og saa faar
den endda Tid til at stoppe op for nt
finde Føde nu og da.

Staal Havre

til Saasæd haves paa Lager

LIVLIGT PAA LOSSEPLADSEN. þÿ
(M-aageme skaber et livligt Røre paa
Lossepladserne, navnlig naar dc sværmer omkring saadan som man ser del
paa ovenstaaende Billede fra en Losseplads i Københavns ømegn.
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