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Side 3 

Djursland-krøniken 1993 

Kan Per Degn rådgive Jeppe i Pc-køb? - 1. akt, scene 1 og 2 
 

1. AKT 

Scene 1. 

JEPPE (alene med et brev i hånden. Sidder ved sit skrivebord i det velordnede kontor. På væggene er der moderne 
litografier. Møblerne er også ret moderne og i lys eg.) 

Det er skade, at konsulenten ikke er kommet endnu; der er så mange ord i min søns brev som jeg 
ikke forstår. Min søn synes det er for dårligt, at vi ikke har fået en PC her på ejendommen. Han 
skriver: "Du skal købe en PC med en 386 SX-processor".  

Tårerne står mig i øjnene, når jeg tænker på, at en stakkels bondesøn er blevet så klog på disse 
moderne ting. Ak, kunne jeg og min hustru få ham og se som konsulent her i vores sammenlagte 
landboforeninger, vil jeg ikke fortryde alle de skillinger, vi har sat på ham.  

Ja, jeg er stolt af min søn, men jeg kan mærke på Per Degn, at han ikke er meget for at møde ham. 
Det er skrækkeligt med den slags lærde folk, de kan ikke tåle at en anden ved lige så meget som 
dem selv. Vi har stor nytte af Per Degn og han gør også meget for det faglige arbejde: Han siger vi 
skal bruge alle de eksperter der findes og min søn er vel næsten også sådan en ekspert. Så derfor 
forstår jeg ikke helt Per Degn's væremåde. Det er godt nok mange år siden, han læste på 
Landbohøjskolen.  

Jeg gad vide, hvoraf sådan misundelse kommer; selv om en siger, at min gode nabo Jeronimus er 
bedre til planteavlen end jeg, skulle jeg lægge det på hjertet? Skulle jeg hade min nabo for det? Nej 
såmænd gør Jeppe Berg det ikke. (Der høres en bil komme kørende ind på gårdspladsens perlesten. Jeppe vender 

sig mod vinduet og ser ud). Men der er min tro Per Degn. 

Scene 2.  
JEPPE - PER DEGN 

JEPPE. Velkommen igen, Per! 

PER. Tak, Jeppe Berg! 

JEPPE. Ak, min gamle ven Per! Gid du kunne forklare mig noget om de her PC-ting, som står i 
min søns brev. 

PER. Hvad er det for en snak, mener du ikke jeg er inde i den nye EDB-verden såvel som din søn. 
Husk på, jeg læste på Landbohøjskolen da han knap nok var startet i 4H ! [1] 

JEPPE. Rolig, rolig, Per! Det ved jeg nok; men jeg mente om du forstår alt det her nymodens 
indforståede PC volapyk. Vil du være så god, at forklare mig dette? Jeg kan nok læse bogstaverne, 
men fatter ikke meningen. 

PER. Han skriver, du skal købe en PC med en 386 SX-processor - hm-hm, med mindst 6 MB RAM, 
en harddisk på 80 MB og OS/2. - Det er banalt: MB betyder megabyte, RAM'en betyder 
arbejdspladsen, harddisk betyder lagerpladsen og OS/2 betyder, at det hele er meget nemt! 

JEPPE. Du må have en forbandet hukommelse, Per! 

 

(Fortsættes næste side) 
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PER. Ja, Jeppe, jeg har også mange gange tænkt på at søge over i den private sektor hvor lønnen er 
meget højere end her! Men for at vende tilbage til din søns brev: Som jeg har sagt tidligere, kunne 
vores bedriftsløsning være noget for dig, og så er de her krav i brevet totalt skudt over målet: 2 
megabyte RAM og 40 megabyte lager er rigeligt. 

JEPPE. Det er imponerende som du forstår det hele, Per! 

PER. Ja, selvfølgelig, vi har jo lige været på Pc-kursus, - som formanden skriver i sin 
nytårsudtalelse i "Goeren": "Naturligvis skal vi følge med udviklingen", - men i øvrigt: Hvornår 
kommer din søn hjem? 

JEPPE. I dag eller i morgen. Kære Per, tøv lidt; jeg springer ud i køkkenet til Nille. Hun skal give 
os en kop kaffe og en formiddagsbajer. 

PER (alene). Jeg vil nok heller have en Gammel Dansk; det er for tidligt at drikke øl. 

Slut scene 2. 

 
Fortsættes i næste nummer, hvor vi skal se hvad der sker, når Per Degn møder Rasmus Berg! 

Får Jeppe sin PC? - Får Rasmus Berg sin Lisbeth?  

 

 

[1] 4H: De 4 h'er står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred.  
Danmarks 4H - der er landbrugets børne- og ungdomsarbejde - har til opgave - i samarbejde med 
landboorganisationerne, at fremme 4H-arbejdet i Danmark. Organisationen Danmarks 4H er partipolitisk og religiøs 
neutral. 



 
Side 5 

Kender de Jeppe i banken? - 1. akt, scene 3 og 4 
 

 

Resumé af 1. akt, scene 1 og 2: JEPPE BERG, der har en større smågriseproduktion, har fået et højst indviklet brev fra 
sin søn RASMUS BERG, der studerer ved Landbohøjskolen. Heldigvis har han netop for 5 minutter siden fået besøg af 
konsulent PER DEGN, der nemt kunne tyde sønnens indviklede brev. Lige nu er JEPPE ude i køkkenet hos sin kone 
NILLE for at hente kaffe og 2 øl. 

1. AKT 

Scene 3. 

PER (alene) 

Jeg skøtter ikke meget om, at deres søn Rasmus Berg kommer hjem, ikke fordi jeg er bange for 
hans lærdom, thi som jeg sagde for lidt siden til Jeppe: Jeg læste jo på Landbohøjskolen da Rasmus 
knap nok var startet i 4H. [1] Det de uddanner i dag er godt nok nogle forfærdelig kloge eksperter, 
men uden praktisk håndelag og ingen fornemmelse for den rådgivning, der ligger i samtalens kunst. 
De unge agronomer kommunikerer og udregner og diskuterer, - jeg derimod siger til Jeppe: Gør 
sådan og sådan og så gør han det! 

Scene 4. 
PER - JEPPE - NILLE - LANDPOSTEN 

JEPPE (kommer ind med en bakke med kaffe, 2 øl og en flaske Gl. Dansk). Se, nu skal vi hygge os. Nille 
kommer også ind, - hun tog godt nok fusen på mig i går, da Nille og jeg var inde i byen. 

PER (forbavset). Hvad skal det sige? 

JEPPE. Det er en pinlig historie, jeg må først have en Gl. Dansk at styrke mig på (skænker Gl. Dansk 

og åbner de 2 øl). - Skål Per! (de drikker ud og skyller efter med øl). 

PER (læner sig nysgerrig frem). Skål Jeppe! - men hvad skete der? 

JEPPE. Vi var inde i byen og skulle i banken og på posthus. - Nille går på posthuset og jeg i 
banken, hvor vi skulle have justeret vores kassekredit. Jeg går ind i Banken i mit pæne arbejdstøj, 
henvender mig ved skranken, præsenterer mig og forlægger dem mit ærende. Personalet ser 
uforstående på mig, - siger de ikke kender mig, kun min kone og tilføjer noget i retning af "at hvis 
den kredit skal ændres er det min hustru, der skal komme og skrive under". - Jeg bliver splitter 
rasende, og siger, at så kan det også være lige meget og går ud af banken og smækker døren 
dirrende af raseri. - Udenfor møder jeg Nille som jeg betror mig til, men hun griner bare af mig. 

NILLE (kommer i det samme ind). Nå, er det den historie igen! (Til Per:) Jeppe har svært ved at klare at 
jeg tager mig af alle pengesagerne. Han er jo også sjældent hjemme med alle hans tillidshverv rundt 
omkring, tag bare hans formandshverv i vælgerforening og grovvareregionen, det giver ham mange 
møder i København. (Til Jeppe:) Slap af fatter og lad os få en tår kaffe! 

JEPPE (sidder og surmuler og er blevet helt tavs). 
PER (føler sig pinligt berørt, kigger ud af vinduet, men får heldigvis øje på landposten, der kommer kørende ind på 
gårdspladsen). Jamen, se, der kommer posten jo! 

JEPPE (liver op). Ja, det gør han da også, - Nille, fang' ham, han ku' nok trænge til en kop også. 

NILLE (rejser sig straks og går ud). 

 

(Fortsættes næste side) 
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PER. Hvis du vil ha' et godt råd, så synes jeg du skulle skifte bank! 

JEPPE. Nå synes du det! - Tænk, det synes jeg også! Men Nille siger, hun har et fortræffeligt 
samarbejde med folkene derinde. - Det kan der måske være noget om: Hun gik jo i går ind i banken, 
efter jeg var kommet ud, og fik på under 5 minutter ordnet kassekreditten! 

LANDPOSTEN (er under Jeppes replik kommet ind i stuen og har fået sig sat godt til rette). Ja, hvad er det jeg 
hørte ovre hos naboen her for lidt siden, du er blevet smidt ud af banken. At du finder dig i det? 

JEPPE. Det gør jeg heller ikke, det kan jeg forsikre jer om, jeg sætter nemlig aldrig mere mine ben i 
den bank, - skål på det! (De 3 mænd skåler). 

Slut scene 3. 

Følg med i næste nummer: Kommer Rasmus Berg slet ikke hjem? Hvad blev der af den der PC? Får Lisbeth (Rasmus 
Bergs forlovede) en helt anden? 

 

 

[1] 4H: De 4 h'er står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred.  
Danmarks 4H - der er landbrugets børne- og ungdomsarbejde - har til opgave - i samarbejde med 
landboorganisationerne, at fremme 4H-arbejdet i Danmark. Organisationen Danmarks 4H er partipolitisk og religiøs 
neutral. 
 



 
Side 7 

Lisbeth har været på kursus i assertionstræning. Hvad har hun lært? - 2. akt, scene 1 
 

 

Resumé af 1. akt: Smågriseproducenten JEPPE BERG har for en halv time siden fået besøg af sin konsulent PER 
DEGN. Tiden har de brugt fornuftigt, bl.a. sammen med LANDPOSTEN, idet de på nuværende tidspunkt har 
konsuleret en kande kaffe og det meste af en flaske Gl. Dansk. 

Personer i 2. akt: JEPPE BERG, hans kone NILLE og konsulenten PER DEGN kender du allerede. Som nye personer 
optræder nabolandmanden JERONIMUS og hans datter LISBETH, der er forlovet med Jeppe og Nilles søn Rasmus. - 
Vi er stadigvæk i Jeppes kontor. 

2. AKT 

Scene 1. 

PER - JEPPE - NILLE - JERONIMUS - LISBETH 

 

JERONIMUS (kommer ind sammen med Lisbeth): God morgen, svoger! Har i nogen tidende fra jer søn? 

JEPPE: Ja, jeg tror han kommer hjem i dag eller i morgen. 

VOR LÆSER: Skal de nu til at sidde der og snakke om vind og vejr igen? Hvad med lidt aktuelt stof 
i stedet, for eksempel folkeafstemningen i maj eller noget fra Dyrskuet i Kolind. Og hvad med 
tørken? 

FORFATTEREN (til vor læser): Hov, hov, hov! Hvor kommer du fra? For det første afbryder du 
Lisbeth, hun skulle lige til at sige noget. For det andet kan du læse alt det aktuelle i Landsbladet. Fat 
mod. Lisbeth er nemlig en gæv pige, som er værd at lytte til! 

VOR LÆSER. Nå, er hun det! Jeg lytter for en stund. 

FORFATTEREN. Tak. (Til Lisbeth) Nu er det din tur! 

LISBETH (lidt forvirret over al den indblanding): Kommer Rasmus hjem i dag eller i morgen? Det er 
dejligt, jeg glæder mig til at fortælle ham, at jeg fik mit eksamensbevis. 

JERONIMUS (afbryder Lisbeth): Jeppe, ved du hvad, - Lisbeth har lige afsluttet sit 6-ugers kursus som 
regnskabsassistent. Hun fik et 10-tal i alle de 3 skriftlige opgaver! 

NILLE (bryder ind): Ja, ja, Jeronimus, jeg mærker nok du er stolt af din datter. (Henvendt til Lisbeth:) 
Tillykke med de tre 10-taller. - Men hvad var det for et kursus? 

LISBETH: Jeg var den første af os assistenter fra regnskabskontoret som fik bevilget 
efteruddannelse på Hovborg Landbrugsskole! [1] Jeg har været af sted 6 gange en uge de sidste 3 år, 
- og jeg har lært en masse! 

PER DEGN (bryder ind): 6 uger og på 3 år! Jeg synes, det er for meget! Det kniber for mig at komme 
af sted blot en gang om året. Det er også en stor omkostning for foreningen og hvad lærer de så?  

LISBETH (afbryder): Ja, du har det hårdt, Per! Og du tror ikke vi lærer noget! På det sidste modul 
havde vi om driftsledelse og kommunikation, og det mener du ikke er vigtigt? 

PER DEGN (hidsig): Hvorfor skal du høre om driftsledelse, du laver jo blot skatteregnskaber. Og 
kommunikation, disse nymodens ord. - Kommuniker mig hist og kommuniker mig pist, - den var 
god, (og med en hånlatter:) ha, ha, ha. 

 

(Fortsættes næste side) 
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LISBETH (med fasthed i stemmen): Ved I, hvad jeg har lært? - I kommunikation har jeg lært, at jeg har 
ret til at blive behandlet med respekt som et intelligent, dygtigt og ligeværdigt menneske. - Per, jeg 
føler du ikke respekterer denne rettighed! - Og jeg har også lært noget andet, som du måske skulle 
skrive dig bag øret, Per: Jeg har lært, at jeg har ret til at sige "nej" og "ja" på egne vegne, og jeg har 
lært, at jeg har ret til at begå fejl! - Det står alt sammen i denne bog som jeg lige har købt. (Lisbeth 
viser dem bogen "Og jeg mener hva' jeg si'r" af Anne Dickson). 

PER (rasende og rød i hovedet, men fattes ord). 

NILLE (overrumplet): Den ser spændende ud! Hvad handler den om, Lisbeth? 

LISBETH: Den handler lige præcis om det vi lærte i kommunikation og om det vi har brug for i 
vores arbejde, nemlig: Selvtillid, sikkerhed og gennemslagskraft! - Bogen tager udgangspunkt i 
vores rettigheder som mennesker, - jeg har nævnt 3 rettigheder, men hør blot 3 rettigheder til 
(henvendt til Nille): 
 
Nille, det er din ret at sige, når der er noget du ikke forstår! - og det er din ret at afvise at tage 
ansvaret for andres problemer! - det er noget vi piger skal huske på! - Og det er også din ret at være 
uafhængig af andres bekræftelse og accept! 

NILLE: Jeg tror du har lært noget væsentligt på dette kursus! 

Slut scene 1. 

 
Følg med i næste nummer: Kommer Rasmus Berg slet ikke hjem? Hvad blev der af den der PC? Har Lisbeth fået så 
meget selvtillid på det der kursus, så hun bryder forlovelsen? 

 

 

[1] Hovborg Landbrugsskole i Sønderjylland ved Brørup var i 90'erne et meget brugt kursussted i landbrugskredse. 
Ejeren var Dansk Landbrug. Stedet er i dag (2004) solgt. 



 
Side 9 

Erasmus er hjemme på ferie. Kan han 'sælge' sine teorier? - 2. akt, scene 2, 3 og 4 
 

 

Resumé: Smågriseproducenten JEPPE BERG og hans kone NILLE har her i formiddag haft besøg af konsulent PER 
DEGN, nabolandmanden JERONIMUS samt LISBETH. Lisbeth er datter af Jeronimus og forlovet med Jeppe og Nilles 
søn Rasmus (ERASMUS MONTANUS). - Af nye personer vil vi først møde Jeppe og Nilles anden søn JACOB, der 
bor hjemme og fungerer som fodermester. Senere vil vi møde Jacobs bror Rasmus (Erasmus Montanus), der læser på 
Landbohøjskolen. 

2 . AKT, fortsat 

Scene 2 
JEPPE, NILLE og PER (på kontoret) - JACOB (træder ind) 

 

JEPPE: Hvad vil du Jacob? 

JACOB: Far! har du hørt? Rasmus er kommet hjem. 

JEPPE: Hillemænd, er det muligt? Hvordan har han det? 

JACOB: Ja, i følge landposten ser han frygtelig lærd ud. Rasmus ville diskutere landbrugsøkonomi 
med posten, men posten kunne hverken se hoved eller hale i lærdommen. Rasmus fabler om, at 
danske landmænd har det godt! men hertil siger posten: Det kan godt være Rasmus er en klog 
mand, men det er ovre i København, her i landsbyen er han en nar! 

JEPPE: Ak, lad os alle gå ud og tage imod. Per, kom med, jeg tror, jeg har brug for en tolk. 

PER: Det er din søn, Jeppe, - jeg har andet at bestille. 

Scene 3 
MONTANUS (i faderens kontor) 

 

Jeg har kun været en dag væk fra København og længes allerede tilbage. Hvis jeg ikke havde mine 
gode lærebøger med mig og min nye transportable PC, kunne jeg ikke leve her på landet. Jeg 
mangler nogen at diskutere med. Mon der er nogen folk her i byen med en akademisk uddannelse? 
Ikke mine forældre, - de er jordnære mennesker og ved næppe mere end deres børnelærdom. Men 
der er jo min fars konsulent, dog tror jeg ikke han er inde i de nyeste landøkonomiske teorier og 
undersøgelser. - Mine forældre blev helt forskrækkede da de så mig så tidlig, de vidste ikke der gik 
et nattog. (Lægger en mængde bøger på skrivebordet og tænder for sin PC). Se, nu har jeg indrettet mig godt! 
Jeg vil starte med at studere lønningsevnen i de danske landbrug (tager "Statistik 1991/92" fra Statens 
Jordbrugsøkonomiske Institut op). 

Scene 4 
MONTANUS - JACOB 

 

JACOB (kommer ind lige fra stalden med en støvet KFK-kasket [1] på hovedet. Kasketten ryster han ved at slå den i 
hånden, så han pludselig står i en hel støvsky): Velkommen hjem, min lærde bror! 

MONTANUS (kigger op, hoster anstrengt og holder sig for næsen): Det er mig kært at se dig, lille Jacob, 
men du forstyrrer, kan du ikke se jeg arbejder? 

JACOB: Undskyld jeg forstyrrer højstærede hr. studerende, men hvad laver du? 

MONTANUS: Det vil jeg slet ikke bruge tid på at fortælle dig, din bondeknold! - Men hør, hvordan 
har min kære Lisbeth og min svigerfar det? 

 

(Fortsættes næste side) 
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JACOB: De har lige været her for at høre hvornår du kom hjem. - Men hvad er det for en masse 
bøger du har lagt på fars skrivebord? Og hvad bruger du den maskine til (peger på PC'en og tager en bog 
op). 

MONTANUS: Kan du blive væk fra mine bøger med dine beskidte grabber (snupper bogen fra ham), - 
min visdom kommer fra disse bøger! 

JACOB: Ja, posten har fortalt at du er blevet meget, meget klog, - bare ikke på vores betrængte 
økonomi. 

MONTANUS: Hvor vover du! (gør klar til at kaste bogen i hovedet på Jacob, men undlader det). Ja, det er 
typisk, du beklager dig ligesom resten af det danske landbrug! - I ser alt for enøjet på det hele. - 
Jacob, er der penge at tjene i landbruget? Du svarer "Nej, det er der ikke" lige som enhver anden 
landmand. Jeg derimod er klogere og svarer "Ja, det er der!". - Ved du hvorfor? Du tager 
udgangspunkt i gennemsnitstal og det er helt forkert! - (Viser Jacob Landbrugsregnskabsstatistikken) Se her 
tabel 91, dit fæ! Her står det sort på hvidt, at der er mange bedrifter, hvor lønningsevnen er mere 
end 160 kr. pr. time! 

JACOB: (griner) Du er en nar! Det får du ikke nogen til at tro på! 

MONTANUS (nu ophidset, kaster statistikken efter ham). 
JACOB (flygter ud af kontoret): Hjælp, av, av, av! 

Slut scene 4. 

Følg med i næste nummer, hvor Du vil se, om Erasmus Montanus slipper godt fra at have så kætterske synspunkter? 

 

 

 

 

[1] KFK er det nu nedlagte Korn- og FoderstofKompani. Først i 90'erne udsendte KFK som reklame en grøn-hvid 
kasket med logo til alle deres kunder. Utrolig mange landmænd benyttede denne kasket. 



 
Side 11 

Djursland-krøniken 1994 

 
Er Jeppe 'den passive landbokultur' ? - 2. akt, scene 5 

 

Personer i 5. scene: Smågriseproducenten JEPPE BERG og hans kone NILLE. Deres to sønner JACOB og RASMUS 
(ERASMUS MONTANUS). JACOB bor hjemme og fungerer som fodermester. MONTANUS læser økonomi på 
Landbohøjskolen. 

Resumé: Jacob er netop flygtet ud af faderens kontor, hvor han har været oppe og skændes med Montanus. Skænderiet 
endte med, at Montanus kastede en af sine lærebøger efter Jacob. 

2. AKT (fortsat) 

Scene 5 
MONTANUS (i faderens kontor) - JEPPE - NILLE - JACOB (træder ind) 

 

JEPPE: Hvad er det der foregår her?! 

JACOB: Av, min bror Rasmus ramte mig lige i tindingen. 

NILLE: Hvad vil det sige? Han slår dig vel ikke uden grund. 

MONTANUS: Nej Mor, det er sandt; han kommer møgbeskidt vadende her ind og roder rundt i 
mine dyrebare bøger. Og ikke nok med det, han vil med sin kyllingehjerne gøre sig klog på de 
økonomiske mekanismer i det danske landbrug. 

NILLE: Åh, min kære søn, det skal ikke ske oftere. Når du endelig er kommet hjem, skal du have 
fred og ro til dine studier. (Vender sig mod Jacob) Jacob! hør her ... 

VOR LÆSER (bryder ind): Hvad er det for en familie? På mig virker den helt normal når jeg ser på 
den med mine bykulturelle briller! 

FORFATTEREN (til Vor Læser): NÅ, er du nu her igen! Men når du nu er her, hvad mener du med 
"bykulturelle briller". 

JACOB, MONTANUS, JEPPE og NILLE er fuldstændigt fikserede under denne samtale mellem 
Vor Læser og Forfatteren. 

VOR LÆSER: Jeg skelner mellem bykultur - storbykultur - og så vores landbokultur. Her tænker 
jeg på de livskvaliteter og værdinormer, der præger det enkelte samfund.  

FORFATTEREN: Det lyder meget teoretisk. Kan du ikke give nogle eksempler på hvad du mener. 

VOR LÆSER: Sønnen Jacob synes jeg er et godt eksempel på noget værdifuldt fra min 
landbokultur: Han er præget af snusfornuft. Han virker også tilpas respektløs over for autoriteten 
Montanus.  

FORFATTEREN: Aha! - hvad så med hans bror Montanus? 

VOR LÆSER: Montanus har sagt farvel til sine rødder, se bare hvor hovmodig han behandler sin 
bror. Han er blevet et storbymenneske. 

FORFATTEREN: Hvad skal vi gøre ved det? 

VOR LÆSER: Ja, vi landbomennesker forsøger af al magt at optage bykulturen. Det kan være 
forståeligt nok, hvis blot vi samtidig fastholdt ting fra vores egen kulturarv. Men det synes jeg ikke 
vi er gode til: Se blot her i efteråret ved landbrugets kulturstævne. På den "Store Dag" var 
trækplasteret ham SAS-luftkaptajnen!  
Prøv at spørg et voksent medlem i en landbofamilie: Hvad bruger du din fritid til? De fleste vil gå 
på aftenskole inde i byen og måske endda til "Grønlandsk Perlebroderi.  

 

(Fortsættes næste side) 



 
Side 12 

NILLE (bryder ind): JEG går til Grønlandsk Perlebroderi!, - hvad er der nu galt ved det? Det er inde i 
byen der er de gode kursustilbud til os landbokvinder. (Vender sig mod Jeppe) Der er nu også gode 
tilbud til dig Jeppe, både inde i byen og fra Landboforeningen, men du vil jo hellere sidde ved dit 
skrivebord eller foran fjernsynet! 

VOR LÆSER (til Nille): Tak, Nille! jeg tror du rammer noget væsentligt.  
Ofte er det netop lige midt i vores landbofamilier, at de to kulturer støder sammen. Jeg synes du 
Nille har noget af den fremadtrumlende bykultur i dig. Du arbejder måske endda inde i byen! - (Til 
Jeppe) Og du Jeppe, repræsenterer du ikke den passive landbokultur. Lader du dig ikke bare tromle 
ned! Hvad har du at sige til dit forsvar? 

Slut scene 5 

Følg med i næste nummer, hvor Du vil se, om Jeppe i det hele taget har noget at sige til sit forsvar. 



 
Side 13 

Nille snakker med EU-direktoratet. - 2. akt, scene 6 og 7 
 

 
Personer i 6. del: Smågriseproducenten Jeppe Bergs kone NILLE og hendes søn RASMUS (ERASMUS 
MONTANUS). MONTANUS læser økonomi på Landbohøjskolen i København. 

Resumé: Vi har været langt omkring i de tidligere krønikedele. Denne gang vil vi kigge på EU-direktoratet. 

2. AKT (fortsat) 

Scene 6 
(Vi er i Jeppes kontor. Telefonen ringer og NILLE kommer løbende ind fra køkkenet og tager telefonen.) 
 

Hallo, det er hos Jeppe og Nille!  
 

(Lytter og siger til publikum) Det er en dame fra EU-direktoratet.  
 
(Lytter igen -) Nej, Jeppe er ikke hjemme!  
 

(Lytter, ser opgivende ud -) Nej, han er IKKE hjemme. 
 
(Lytter -) Er det uheldigt, at han ikke er hjemme? Er det ikke noget jeg kan klare?  
 

(Lytter -) Nå, det drejer sig om hektarstøtten! Er det da ikke noget jeg kan klare?  
 
(Lytter igen -) Hvad sir' du! Om jeg da har forstand på det? - Nu skal jeg sige dig en ting: Jeg er 
chokeret over, at Du kan tvivle på min viden om hektarstøtte og braklægning. Her i huset er det 
MIG der åbner posten og jeg må korse mig over det bureaukrati, der vælter ned over os inde fra dig! 
Så når du nu ringer til den næste landmand på din liste og i stedet får konen, skal du ikke stille 
spørgsmål ved hendes forstand! - I hvert fald ikke, hvis det er et medlem af Djursland 
Landboforening! - Men tilbage til EU-direktoratet, - hvad er det du gerne vil vide? 
 
(Lytter intenst) Om det kan være rigtigt, at matrikelnummeret på vores eng er 14bc5? (Nille tænker sig 
om et kort øjeblik og svarer uden tøven) Nej, det er ikke rigtigt, matrikelnummeret er 146c4! - Farvel! 
(Røret lægges på).  

Scene 7 

NILLE (har lige lagt røret på). 

MONTANUS (træder ind).  

MONTANUS: Ja men kæreste Mor, du ser helt oprevet ud! 

NILLE: Er det så mærkeligt, jeg har lige snakket med en inde fra EU-direktoratet, - hun tvivlede på 
min forstand, men hun blev klogere! - Det var om vores hektarstøtte- og braklægningsansøgning. 

MONTANUS: Ja, det er vist noget kompliceret noget. Fik i jeres ind til tiden? 

 

(Fortsættes næste side) 
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NILLE: Ja det kan du tro. Jeg havde i god tid aftalt møde med konsulenten og havde taget de 
nødvendige papirer med der ind. Han ordnede det hele. - Han har jo også via sin skærm forbindelse 
ind til LEC. [1]  Jeg havde knap nok behøvet at være derinde. - Det var straks værre med din 
svigerfar Jeronimus med hans 3 gårde og jorden liggende 5 forskellige steder og så det forpagtede 
oven i. Der manglede et kort over et stykke jord 1½ km væk på 3-4 tdr.. 

MONTANUS: Det stykke jord kunne jeg da nemt have målt op for ham. 

NILLE: Her er der noget du ikke ved, Rasmus! Kortet skal komme inde fra EU-direktoratet. 
Konsulenten måtte skrive flere breve der ind, så de nåede det først i sidste øjeblik! 

MONTANUS: Der er vist meget jeg ikke ved om EU-direktoratet, - gud fader bevares! - Det lærer 
vi slet ikke noget om inde på Landbohøjskolen.  

Slut scene 7 

Følg med i næste nummer, hvor vi måske vender tilbage til de mere spegede intriger i DJURSLAND-KRØNIKEN. 
 
PS: En speciel tak til Ester Larsen fra Vind ved Holstebro for dit læserbrev i Landsbladet 14. januar 1994. 

 

 

 

 

 

[1] LEC: LEC er en forkortelse for Landbrugets EDB-Center i Risskov ved Århus. Hedder i dag (2004) Mærsk Data. 
Inspirationen, Landsbladet 13. januar 1994: 

 

 



 
Side 15 

Den kommunale miljøtekniker kører kattekillingen over. - 2. akt, scene 8 
 

 

Personer i denne del: Smågriseproducenten Jeppe Berg og hans kone NILLE. Desuden en flok spejdere samt den 
kommunale miljøtekniker. 

Resumé: Vi har været langt omkring i de tidligere krønikedele, - læs dem før din nabo. Denne gang vil vi tage 
udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3: Tilsyn med landbrug, - køb den via Miljøstyrelsen (tlf.nr. 32 66 01 00) 
for 85 kr. sammen med din nabo. 

2. AKT (fortsat) 

Scene 8 
Vi er i Jeppes kontor. Jeppe og Nille har lige rejst sig fra formiddagskaffen og Nille kommer tilfældigt til at kigge ud af 
vinduet, der vender mod gårdspladsen. Fra vinduet kan hun se ned ad indkørslen, der er en smuk 600 meter lang 
poppelallé. 

NILLE: Se Jeppe, kattekillingerne leger midt på gårdspladsen, - er de der alle 5? Hov, vi får nok 
fremmede. Men bilen holder jo. Det er for langt væk til jeg kan se, hvem det er. Kan du se hvem det 
er, Jeppe? 

JEPPE: Nej det kan jeg ikke, - men jeg kan se, at der en person som er ved at tage en kedeldragt på, 
mærkeligt! - Men se, Nille, nu kommer der en anden bil op ad indkørslen! 

NILLE: Den stopper ikke på halvvejen den kommer lige herop. 

Bilen stopper ved den ene af de to store trapper, der fører op til hovedbygningen, 3 spejdere hopper ud af bilen med 
hver sin telefonbog, løber op af trappen og åbner døren. - Jeppe går ud i baggangen til dem og vender et øjeblik efter 
tilbage til Nille med en stabel telefonbøger. 

JEPPE: Så er der nye telefonbøger Nille! Det var spejdere inde fra byen. De tjener penge ved at 
bringe bøgerne ud. 

NILLE: Ja, det er nogle friske unger. Kendte du nogle af dem? 

JEPPE: Nej Nille, - men se, nu kommer bilen herop, den der holdt nede i alleen. 

NILLE: Bare chaufføren ser kattekillingerne!  

JEPPE: Åh nej, ... der kommer en løbende der, ... chaufføren ser bare lige ud i luften! Der mistede 
vi en killing! - Nu stiger han ud, hvad er han for en torsk! Se, han står bare og kigger på vores 2 
trapper. Han har slet ikke registreret, hvad han har gjort! 

Jeppe og Nille har fået et uanmeldt besøg af en kommunal miljøtekniker. Denne har haft alt for travlt med at følge 
vejledningen for de kommunale miljømedarbejdere, så der ikke var tid til kattekillinger:  

Oppe i indkørslen startede han med at tage en ikke videre ren kedeldragt på og udskiftede også sine pæne sko med knap 
så pæne gummistøvler, - jævnfør vejledningen fra Fjerritslev:  
Mød ikke op i "pænt tøj" men gerne gummistøvler og kedeldragt. 

Lige nu er han ved at tælle antallet af fodtøj på de to trapper op til hovedbygningen, for på den måde at finde ud af 
hvilken dør han skal gå op til, - jævnfør instruksen fra Silkeborg:  
Ved ankomsten til ejendommen bør benyttes den dør, som husstanden i almindelighed selv benytter. Det lader sig 
næsten altid afsløre ved, at diverse fodtøj er placeret foran døren. 

Men han har et problem: På hver trappe står der et par nyvaskede gummistøvler!!  

Slut scene 8 

Følg med i næste nummer, hvor vi (måske) vender tilbage til de mere spegede intriger i DJURSLAND-KRØNIKEN. 

PS: En speciel tak til Helle Christensen (hac) for artiklen "Takt og tone for miljømedarbejdere" i Landsbladet, 13. 
maj 1994. 



 
Side 16 

Nabo Jeronimus har kvalitetsproblemer med sin mælk. - 3. akt, scene 1 
 

 

Personer i denne del: Smågriseproducenten JEPPE BERG, hans kone NILLE. De får besøg af deres svoger, 
nabolandmanden JERONIMUS, der producerer mælk. 

Resumé undlades denne gang. I stedet afslutter vi 2. akt og går straks i gang med ...  

 

3. AKT 

Scene 1 
Vi er endnu engang i Jeppes hyggelige kontor. Jeppe og Nille sidder og drikker deres eftermiddagskaffe. Jeppe har 
netop lagt Landsbladet fra sig. Det banker på døren og Jeronimus træder ind. 

NILLE (Rejser sig op og går hen og giver Jeronimus et knus og siger): Velkommen, Jeronimus. Vi sidder 
netop ved kaffen. Sæt dig ned, jeg henter en ekstra kop. 

JERONIMUS (sætter sig i sofaen ved siden af Jeppe). 

JEPPE: Nå, kære svoger, hvad nyt, du ser så bekymret ud? 

JERONIMUS: Kan man se det på mig? Ja, det er de der celletal igen, de er for høje! Kan man stole 
på resultaterne af prøverne fra et laboratorium? 

JEPPE: Ja vel kan du så, - eller hvad? 

NILLE (kommer ind med koppen, skænker kaffe op til Jeronimus og sætter sig hos de bekymrede mænd). 

JERONIMUS: Jeppe nu skal du høre. Jeg har fået undersøgt alle 40 køer og resultatet er ikke godt. I 
26 ud af de 40 er der påvist forskellige bakterier. Som I ved har jeg ellers de sidste par år haft 
mælken i 1+ klasse de fleste gange.  

NILLE: Ja, vi ved da godt, du leverer et godt produkt, ikke sandt Jeppe? 

JEPPE: Ja, det har vi aldrig været i tvivl om, men hvad siger resultatet fra mejeriet. 

JERONIMUS: Ja, det er her det begynder at blive mærkeligt! Samme dag som mælkeprøverne blev 
taget fra besætningen og viste det meget dårlige resultat, tog mejeriet også en prøve! 

JEPPE: Nå, det var da heldigt, men hvad viste så denne prøve? 

JERONIMUS: Ja, nu skal I høre: Mejeriet prøve viste 220.000 celler og 1+ klasse! 

JEPPE og NILLE (nærmest i kor): Det var da utroligt! 

JERONIMUS: Ja ikke sandt. Der er godt nok to køer, som jeg længe har holdt mælken tilbage fra. 
Her viste de enkelte prøver pludselig, at den ene var OK, selv om jeg stadig kan se, at mælken fra 
dem er dårlig. Det er derfor jeg tvivler på resultaterne fra laboratoriet. 

JEPPE: Ja kære Jeronimus, her er noget som ikke passer sammen. 

JERONIMUS: Nej, vel. Og ikke nok med det, de to køer er penicillinbehandlet to gange tidligere, 
uden at det har hjulpet. 

NILLE: Ja, jeg er enig med Jeppe, der er noget som ikke passer sammen - men hvad vil du gøre ved 
det? 

JERONIMUS: Jeg ved det ikke, jeg ved det simpelt hen ikke! 

(De tre personer sidder et øjeblik og grunder, hvorefter ...) 

JEPPE: Har du snakket med konsulenten om det? 

JERONIMUS: Ja, hun siger vi kan stole på laboratoriets resultater! 

 

(Fortsættes næste side) 
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NILLE: Der må være andre, som er ude i de samme problemer som dig, - hvad med at starte med at 
skrive et læserbrev i Landsbladet? 

... og det syntes Jeronimus var en god ide og brevet var at læse i Landsbladet den 30. september 1994 på side 14, 
nederst til højre! 

Slut scene 1 

Følg med i næste nummer, hvor vi endnu engang ikke vender tilbage til de mere spegede intriger i DJURSLAND-
KRØNIKEN. 

PS: En tak til Egon Rod, Silkeborg, for dit læserbrev med titlen "Forkerte celletal". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ]  Inspirationen, Landsbladet 30. september 1994: 

 



 
Side 18 

Djursland-krøniken 1995 

Der lægge budget, men kommer det hele med? - 3. akt, scene 2 
 

 

Personer i denne del: Smågriseproducenten JEPPE BERG, hans kone NILLE og deres søn JACOB, der fungerer som 
driftsleder. Desuden vil vi møde regnskabskonsulenten. 

Resumé: I scene 1 oplevede vi, hvordan Nille og Jeppe hjalp deres nabo Jeronimus, med hans celletalsproblemer. 

3. AKT 

Scene 2 
Det er tirsdag formiddag og klokken er 5 minutter i 10. Familien afventer besøg af deres regnskabskonsulent Per Degn. 
Mødet er aftalt til kl. 10. Emnet er næste års budget. 

Vi er i spisestuen. Et par ringmapper ligger på et hjørne af bordet, hvor Nille er ved at dække op til formiddagskaffen. 
Jeppe sidder ved bordet og studerer sidste års regnskab.  

JEPPE (siger ud i rummet, uden at flytte blikket fra papirerne): Hvad er klokken? 

NILLE (i farten): Den er snart 10! 

(Fra stuen ved siden af høres et ur slå 10 slag og i det fjerne høres en bil rulle ind over gårdspladsens perlesten). 

JEPPE (hører kun uret. Lægger papirerne til side og kigger op): Han plejer da ellers at være her til tiden, - og 
hvor er Jacob? 

NILLE: Hørte du ikke der kom en bil? Du har en ringe hørelse min kære Jeppe! (Nille kigger ud af 
vinduet) Nej, men hvad ser jeg, det er jo vores nye konsulent. Hun følges ind af Jacob. 

JEPPE (nærmest flyver hen til vinduet) Nej, nu har jeg aldrig kendt mage! - Hvor er Per Degn? 

(Der høres samtale fra baggangen og Jacob træder ind fulgt af konsulenten). 

NILLE (går konsulenten i møde og rækker hånden frem): Velkommen til (de hilser hjerteligt på hinanden, 
hvorefter konsulenten går frem mod Jeppe). 

KONSULENTEN: God dag, Jeppe Berg. (De giver hinanden hånden) Ja, jeg kan se du ser skuffet ud, 
men jeg skulle hilse fra Per Degn. - Han er sygemeldt i dag. Han bad mig overtage dette besøg. 

JEPPE (lidt tøvende): Ja, ja, - kan man virkeligt se det på mig? Men vi har nu allerede hørt meget godt 
om dig, ikke sandt Nille? 

NILLE: Ja, du var jo hos Jeronimus og Magdelone i sidste uge! Magdelone kalder dig for 
"Budgeteksperten". - Men sæt jer nu ned, kaffen er klar. 

(De sætter sig rundt om bordet, Nille skænker kaffe og et fad med friskbagt franskbrød rækkes rundt. En duft af kaffe 
og friskbagt brød breder sig fra scenen rundt i hele teatret). 

KONSULENTEN: Det var lige hvad jeg trængte til. Hvor er det dejligt med friskbagt brød. (Hun 
tager nogle papirer op af sin Fjeldræven-rygsæk og rækker dem rundt). Se, her er et foreløbigt likviditetsbudget 
for det næste år, men inden det kan stadfæstes, er der en række spørgsmål vi skal diskutere. Jeg 
mener i øvrigt først vi skal gennemgå sidste års regnskab. 

JEPPE: Her er sidste års regnskab (rækker det til konsulenten). 

NILLE (henvendt til Jacob): Vi snakkede i morges om resultaterne fra effektivitetskontrollen, har du 
taget papirerne med ind? 

JACOB: Ja Mor, her er de sidste 4 Produktionsrapporter fra soholdet (rækker rapporterne til konsulenten). 

 

(Fortsættes næste side) 
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KONSULENTEN (skimmer hurtigt de 4 Rapporter og siger henvendt til Jacob) Det ser godt ud, - det er de 
flotteste resultater jeg endnu har set her i foreningen. De kan da vist ikke blive bedre. 

JACOB: Jeg er også selv ret tilfreds! Og jeg er overbevist om, at vi når de 25 grise pr. årsso til 
næste år. 

KONSULENTEN: A'ha. - Ja, det tyder alt på, - det vil give en væsentlig bedre likviditetsbudget. I 
var i flere perioder ret tæt på kassekredit-grænsen. (Konsulenten gør en kort pause, hvorefter hun siger) Jeg 
har analyseret jeres privatformuer. - Hvad er jeres forventninger til næste år? 

JEPPE: Nej, det er vist ret uændret. Vi lever jo jævnt her. Vores feriebudget er på nul kroner. Nej, 
det er som sidste år.... 

NILLE (afbryder Jeppe): Jeppe, er der ikke noget helt specielt til næste år? 

JEPPE: Nej (med en eftertænksom mine) nej! 

NILLE: Jeppe! Grundlovsdag! Der har vi sølvbryllup!! 

JEPPE (helt flov, fattes ord). 

KONSULENTEN (kommer ham heldigvis til hjælp, idet hun siger): Nille, lige netop her har vi set, hvor 
godt det er, at hele familien er med ved budgetlægningen! Jeres sølvbryllup skal vi ha' med i 
budgettet, - hvad har i tænkt jer? 

JEPPE: Magdelone og Jeronimus holdt et jævnt sølvbryllup her i foråret. - Nille, hvor mange gæster 
var der? 

NILLE: Vi var 125 på kroen! - Jeg ved fra andre, at kuvertprisen var på knap 400 kr. Der manglede 
ikke noget! 

KONSULENTEN: 125 gange 400 er 50.000 kr.! (og med et svagt smil på læben siger hun henvendt til Nille) 
Og en ny kjole kan vel ikke gøre det til dig, Nille? 

JEPPE: Nej, en ny kjole kan sandelig ikke gøre det, - vel Nille! 

Slut scene 2 

Følg med i næste nummer, hvor vi måske kommer med til Nille og Jeppes sølvbryllup foreviget i DJURSLAND-
KRØNIKEN. 
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Amtets Miljø- og Naturforvaltning er efter Jeppe. - 4. akt 
 

 
Personer i denne del: Smågriseproducenten JEPPE BERG, hans kone NILLE og CHRISTOFF, der studerer ved Århus 
Universitet. 

Resumé gives ikke denne gang! I stedet begiver vi os 10 år tilbage i tiden, dengang da Jeppe og Nille's ene søn 
RASMUS gik i gymnasiet og deres anden søn JACOB gik i 9. klasse i privatskolen. Det var også den gang, da der 
foruden svin var en god stambesætning på 45 gode køer af Rød Dansk Malkerace på gården. 4 akt starter nu! 

4. AKT 

Scene 1. 

Det er i januar måned tidlig på formiddagen og drengene er for længst taget i skole. Vi er i køkkenet, hvor Nille er ved 
at rydde op efter morgenmaden.  

NILLE (kigger ud af køkkenvinduet og siger): Nå, vi har nok fået besøg. Hvem mon det er Jeppe 
kommer med der? - - Det er selvfølgelig ham den studerende, der ringede i går. 

JEPPE (kommer ind efterfulgt af den studerende. De hilser på Nille og sætter sig ved køkkenbordet). 

NILLE (skænker kaffe op): Jeg er spændt på at høre, hvad i har fundet ud af! 

JEPPE: Vi har været en tur i skoven. Jeg har givet Christoff lov til at sætte 40 mejsekasser op langs 
med bækken.  

CHRISTOFF (henvendt til Nille): Jeg skal i gang med at skrive et speciale i økologi ved Århus 
Universitet. Jeg skal undersøge sammenhængen mellem en given biotop og ynglefuglenes biologi. 
Jeg er glad for at i vil give mig lov til at udføre feltarbejdet her i jeres skov. Det skal i have tak for! 

JEPPE: Ja, jeg kan ikke se nogle problemer her i. Vi har inspiceret området og jeg har fortalt 
Christoff, hvor vigtigt det er, at træerne ikke bliver beskadiget af redekasserne. 

CHRISTOFF: Aftalen er klar, kasserne bliver hængt op med høstbindegarn. 

NILLE: Får vi din rapport når du er færdig? 

CHRISTOFF: Ja, det lover jeg. 

Scene 2 

Der er nu gået 5 år siden Jeppe og Nille havde besøg af den studerende. Vi er igen i køkkenet hos Nille. 

JEPPE (kommer farende ind). 
NILLE: Hvad er der los? Du ser helt forkert ud! 

JEPPE (sætter sig forpustet ned): Jeg kommer lige fra skoven. Jeg har været nede ved bækken, - det var 
jo der redekasserne blev sat op i sin tid! Og ved du, hvad jeg så, Nille?. 

NILLE: Nej, jeg havde næsten glemt alt om de 40 redekasser. 

JEPPE: Nu skal du høre: Alle redekasserne er for nylig banket solidt fast med søm i nogle af vores 
bedste træer. Sikke noget svineri, - jeg blev så vred, at jeg rev dem alle ned. - Kan du ikke huske 
den sag fra et savværk, hvor en arbejder omkom, fordi der havde været søm i tømmeret!  

NILLE: Hvad i al verden, - jeg ville også være blevet rasende! 

JEPPE: Ja, når man rækker fanden en finger, tar' han hele hånden! Jeg tror tidspunktet er kommet, 
hvor den bæk skal renses op. Jeg ringer straks til vores skovrider! 

 

(Fortsættes næste side) 
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Scene 3 

Et år senere. Jeppe står i køkkenet med et brev i hånden. 

JEPPE: Nille kom og se. Vi har fået brev fra amtets Miljø- og Naturforvaltning. Vores oprensning 
sidste år af grøfterne i skoven er ikke lovlig. En række ynglefugle vil forsvinde fra området!. 

NILLE (tager brevet og læser op): "Det skal herved henstilles med henvisning til ovennævnte 
paragraffer, at biotopen omkring bemeldte vandløb reetableres, herunder vandstanden i vandløbet, 
der skal bringes tilbage til oprindeligt niveau".  

JEPPE: Der er noget uldent i denne sag. Jeg går ind og ringer til amtet (Jeppe går ind på kontoret. 5 
minutter senere kommer han tilbage til Nille). 

NILLE (kigger på ham): Du fandt da vist ud af noget? Du ser så afklaret ud! 

JEPPE: Ja, nu skal du høre: Brevet er øjensynlig forfattet af vores kære ornitolog, der nu er ansat 
som biolog ved Amtet. Brevets årsag er sikkert redekasserne som jeg pillede ned, men han prøver at 
skræmme os med at grøfterne ikke må renses op. 

NILLE: Hvad nu, Jeppe? 

JEPPE: Jeg skriver et brev til chefen for Amtets Miljø- og Naturforvaltning. Jeg vil skrive om 
redekasserne og om pågældende medarbejders vandalisering af vores skov og om hvorfor en 
savværksarbejder omkom! 

Slut scene 3 

Og Jeppe skrev et brev til Amtet og hørte i øvrigt ikke mere til sagen. Den lovede rapport om projektet er endnu ikke 
modtaget. 



 
Side 22 

En kortslutning af tid, sted og personer (Rasmus på internettet). - 11. akt 
 
 

Personer i 11. akt: Smågriseproducenten JEPPE BERG, hans kone NILLE, deres søn ERASMUS MONTANUS 
(RASMUS) samt konsulenten PER DEGN. - ERASMUS studerer ved Landbohøjskolen i København. 

Resumé får du ved at læse tidligere numre af Goeren. 

11. AKT 

Scene 1. 
Det er i august måned, en tirsdag formiddag. Vi er i JEPPES kontor hvor sønnen ERASMUS sidder ved skrivebordet. 
ERASMUS er hjemme på læseferie og arbejder lige nu med sin hovedopgave på gårdens Bedriftsløsning-PC. - JEPPE, 
NILLE og PER DEGN sidder ude i køkkenet og drikker kaffe. 

ERASMUS (sidder og arbejder på PC'en): Jeg er spændt på om jeg får svar på mit spørgsmål. 

JEPPE (kommer ind fra køkkenet): Hvordan går det Erasmus? - Jeg skal bare hente flasken. 

ERASMUS (vedbliver at stirre ind i skærmen): Nej se, nu kom der et svar, det tog blot 46 minutter. 

JEPPE (har fundet flasken i skabet - en flaske Gl. Dansk): Hvad siger du Erasmus? - Er du koblet op til 
Landboforeningen? 

ERASMUS (lidt fraværende): Jeg er koblet op .... Nej, jeg er ikke koblet op til Landboforeningen, jeg 
er på Internettet. 

JEPPE (har helt glemt sit ærinde): Er den forbundet til Internettet? 

ERASMUS: Ja, jeg er inde og "surfe" på Internettet! - Du har jo en god PC og jeg vidste, at du 
sender din kassebog elektronisk til Følle, så jeg tog et lille program (viser Jeppe en diskette) med her 
over på ferie. Nu er dette program på maskinen og jeg kan hente oplysninger hjem fra hele verden! 

JEPPE: Erasmus, du er genial! - Jeg vidste slet ikke, at maskinen også kunne dette. - Nu sletter du 
vel ikke noget, - din Moder bliver sur, hvis du så meget som rører kassebogen? - - - Og hvad henter 
du hjem? 

ERASMUS: Rolig, - rolig Far, jeg rør' ikke jeres kassebog! - Du ved jeg skriver hovedopgave om 
slagtekyllinger og bl.a. om, hvordan man undgår blinde kyllinger på grund af ammoniakskader. 

NILLE (råber fra køkkenet): Jeppe, JEPPE, hvor bliver du af JEPPE!? 

JEPPE (råber tilbage): Jeg er på vej. - (Siger henvendt til Erasmus): Hvad siger du Erasmus, - blinde 
kyllinger, - ja, blinde kyllinger er et alvorligt problem! 

ERASMUS: Ja, rigtigt Far! - Derfor sendte jeg også spørgsmålet ud på Internettet og nu har jeg fået 
svar fra en dyrlæge i Oregon i USA på blot 3 kvarter! 

JEPPE: Utroligt, - vil det sige, hvis jeg har et spørgsmål om med mine smågrise, så kan jeg bare 
sende det ud i den store verden og få et svar! Og også et svar som jeg kan have glæde af. Og svaret 
kan måske komme langt væk fra, måske fra New Zealand? 

 

(Fortsættes næste side) 
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Scene 2. 

(NILLE og PER DEGN er blevet trætte af at vente på JEPPE og kommer ind på kontoret). 

ERASMUS: Ja, det er helt rigtigt, Far! - Det du så lige før, da jeg fik svar fra Oregon var det, der i 
rapporten om "Info-samfundet År 2000" kaldes en "global kortslutning af tid, sted og personer" 
(Erasmus viser sin far rapporten fra Forskningsministeriet). 

PER DEGN: Jeppe! - hvad er det for noget. - Vi sidder ude i køkkenet og venter på dig og så står du 
her med flasken i den ene hånd og disputere med Erasmus med den anden. 

JEPPE: Per, du må ha' mig undskyldt, men jeg har lige overværet en "kortslutning af tid, sted og 
personer". 

NILLE: Jeppe, har du drukket? 

JEPPE: Nej, kære Nille, - men jeg har set, hvordan jeg kan få svar på de spørgsmål de ikke kan 
besvare i Følle. 

PER DEGN: Du har drukket, Jeppe. - Selvfølgelig kan vi besvare alle dine spørgsmål i Følle, - vi 
kan jo også ringe til Grenå! 

JEPPE: Per, - lad nu være med at tage det så personligt. - Du ved jo godt, at jeg ofte har "her-og-nu" 
spørgsmål, som I ikke kan besvare i Følle, ej heller i Grenå. - Men det kunne jo være, at der trods 
alt, et eller andet sted i verden var et "her-og-nu" svar! - Og min søn Erasmus har vist mig, at det 
kan være tilfældet. 

ERASMUS: Jeg har vist min far nogle muligheder. - Men Per Degn, jeg kan da godt forstå du 
reagerer som du gør! Sagen er i virkeligheden, om fremtidens landmand vil spørge sin konsulent til 
råds, hvis det er enklere og billigere at spørge flere hundrede internationale eksperter! 

Slut scene 2 

Og inden der var gået et halvt år, var gårdens PC koblet op på Internettet med god hjælp fra den lokale konsulent. Jeppe 
er flittig deltager i den danske konference for svineproducenter. 

Rapporten "Info-samfundet år 2000" koster 98 kr. og med rapporten følger en række baggrundsbilag (på disketter), - 
køb rapporten før din nabo! 

Omkring Internettet er der i Danmark en lang række udbydere. - Har du en PC med et modem og Windows, så læs 
følgende: I forbindelse med elektroniske konferencer kan det anbefales at starte indenlandsk for at få et indtryk af 
mulighederne, for eksempel via Politikens On-Line (tlf. 33 47 26 30, pris 300 kr. for et ½ år, incl. postadresse på 
Internet og en halv times adgang daglig). - Prøv det før din nabo! 

PS: Tak til Ejnar Børsting for artiklen: "Landbrugsinformation på Internet" i Jord og Viden, nr. 11, 1995, hvor fra 
eksemplet med kyllingerne er hentet. 
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Søren Ryge og DR-Derude besøger Nille. - 12. akt 
 
 

Personer i 12. akt: Smågriseproducenten JEPPE Bergs kone NILLE samt Tv-holdet fra DR-Derude inkl. Søren Ryge 
Petersen.  

12. AKT 

Scene 1. 
Vi er sidst i april måned og Nille befinder sig ude i sin have. Tv-holdet kom allerede ved middagstid og alt er nu klart til 
den direkte udsendelse kl. 20.00. - Du sidder selv forventningsfuld foran fjernsynet. Du glæder dig til at se endnu en af 
Søren Ryges gode udsendelser. Klokken er nu otte og udsendelsen starter. - Du hører forårstemaet fra Vivaldi's "De fire 
årstider" samtidig med, at der zoomes ind på Nille og Søren.  

SØREN RYGE (taler lige ind i kameraet): I aften er jeg på Djursland og jeg er på besøg hos Nille Berg. 
- (Vender sig mod Nille:) Du er kendt her på egnen for din flotte have, men det, der er særligt 
interessant er dine mange krydderurter. - (Henvender sig til Nille:) Og du Nille, er den sidste "Kloge 
urtekone" på Djursland! Er det rigtigt? 

NILLE: Ja, det er der nogen der siger, men alle de råd jeg kan give, har jeg i sin tid fået fra min 
salige moder. 

SØREN RYGE: Jeg har ladet mig fortælle, at du altid lægger Isop-blade i din salmebog inden du 
går i kirke om søndagen. 

NILLE: Ja, Søren, det er sandt nok: Det holder en vågen under gudstjenesten! - Og er der en 
søndag, hvor du ikke når at komme i kirke, og alligevel gerne vil have styrket dit sind og din ånd, 
skal du bruge Rosmarinen!  
Rosmarin er god til mange ting! - Lider du af mareridt Søren? 

SØREN RYGE: Nej da, hvorfor? 

NILLE: For hvis du led af mareridt, skulle du blot komme nogle kviste Rosmarin i din seng, - så er 
det kureret! 
Og ved du hvorfor mine tænder er så hvide? - Det er fordi jeg gnidder dem daglig med Salvie! Vi 
har den her, den er begyndt at spire. (Under samtalen har de bevæget sig over til krydderurtebedene. I fjernsynet 
ser du, at bedene er ordnet i små kvadrater med fliser imellem). 
SØREN RYGE (bukker sig ned for at plukke et salvie-blad, men plukker i stedet et saftigt løvstikkeblad som netop er 
vokset frem:) Løvstikken som jeg har her, kender de fleste seere, - hvad bruger du så den til? 

NILLE: I husholdningen bruger vi Løvstikke i flæskefars og du skulle prøve en leverpostejmad med 
et par af de friske blade på, - det smager bare dejligt. - Lavendel kan i øvrigt bruges på samme 
måde! 
Noget andet er, at Løvstikke kan kurere ondt i halsen! Da vores sønner Jacob og Rasmus var små og 
havde ondt i halsen, varmede jeg først noget mælk. Så lavede jeg sugerør af bladstænglerne - de er 
hule indvendig - og drengene brugte sugerørene til at drikke mælken med. - Inden dagen var gået, 
var den halsbetændelse kureret. 

SØREN RYGE (der står midt i krydderurter, er helt overrumplet:) At bruge stænglerne til sugerør, - det er 
mageløst. - Men Nille, har du andre råd til seerne? 

NILLE (taler direkte ind i kameraet:) Når I nu til sommer skal "grille", skal I lægge Rosmarin-kviste og 
Løvstikke-stilke på de glødende kul! - De afgiver en meget pikant aroma! 
Og så skal I huske, at spise godt med persille! - Persille er meget C-vitaminrig.  
(Vender sig mod Søren) Skal vi også snakke om Peber? 

SØREN RYGE: Ja, det skal vi have med. - - Her på gården holder de en gammel skik i hævd. De 
har deres egen peberblanding. - Fortæl Nille! 

 

(Fortsættes næste side) 
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NILLE: I gamle dage var Peber ikke noget almindelige mennesker havde råd til at købe og det var i 
øvrigt meget billigere at dyrke det selv - der ovre (Nille peger) har jeg lige sået Koriander og Sar. 
Koriander-frø ligner på en prik peberkorn og smager næsten sådan.  
Min peberblanding består af 1 del tørret Basilikum, en halv del tørret Sar og en kvart del Koriander! 

SØREN RYGE: Det skal vi fastholde! (Søren holder et skilt op, hvorpå der øverst står "Nilles Peberblanding" 
og derunder blandingsforholdet. Efter en kort pause fortsætter Søren). 
Nille, jeg ved du tilstræber dig på at bruge krydderurterne i husholdningen, men er det ikke svært at 
huske hvad 25 forskellige krydderurter er gode til? 

NILLE: Ja, det er sandt! Derfor har jeg også samlet mine erfaringer i en oversigt på et stykke papir 
som er hængt op i mit køkken. Når jeg så skal forberede et måltid, kan jeg på oversigten nemt se, 
hvilke krydderurter, jeg skal ud og hente. 

Slut scene. 1. 

Og Nille og Søren fortsatte den næste halve time deres hyggelige krydderurtesnak under deres rundgang i Nilles have!  

Nille har ladet sin søn Rasmus renskrive oversigten. Den er vist her i Goeren på midtersiderne lige til at tage ud og 
hænge op i netop dit køkken. - God fornøjelse! 
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Nilles krydderurtekogebog. En gave til dig i dit køkken. - Tillæg til 12. akt 
 

Kogebogen er opdelt som i Frk. Jensens Kogebog 
Bagværk - Desserter - Drikke - Fisk - Fjerkræ og vildt - Grøntsager - Indmad - Konservering - 
Kødretter - Osteretter - Postejer - Ris, pasta og pizza - Salater - Skaldyr - Smørrebrød - Sovse - 

Supper - Æggeretter. 
 

Brugsanvisning 
Gør som jeg, klæb skemaet op på køkkenskabslågen! - Tilføj egne erfaringer! 

  
Symboler og forkortelser 

♣ : blade eller blomster anvendes. - ▲: Frøene anvendes. - Pynt: Kun til pynt. 
 

Krydderurterne kommer alfabetisk vandret i rækkefølgen:  
Anis (kun frøene) - Basilikum - Citronmelisse = Hjertensfryd - Dild - Esdragon, russisk..- Fennikel. 

- Hjulkrone, Blå..- Isop..- Kørvel..- Kommen..- Koriander (kun frøene). - Krusemynte..- Løg, 
almindelige..- Løg, hvid-..- Løvstikke..- Laurbærblade..- Lavendel..- Merian (O. hort.)..- Origanum 

(O. vulg.)..- Pebermynte..- Peberrod..- Persille..- Portulak..- Purløg..- Rosmarin..- Salvie..- Sar = 
Bønne-/Pølseurt - Timian. 

 
Litteratur 

"Apotekets krydderier", ca. 1990, 1 side. 
"Friske krydderurter", side 41 fra Samvirke, april 1989. 

"Forår 1991", frøkatalog fra DHF. 
"Håndbog i selvforsyning" af John Seymour, 1978, 256 sider. 

"Landbohaven" af P. Wad m.fl., 1944, 278 sider. 
"Landbokvinden" af Ole Højrup, 1964, 278 sider. 

"Mad fra A til Z" fra Bo Bedre / Eva. 
"Mad med krydderier fra Brugsen", 1982, 64 sider. 

"Vejen til bordet" af Waverly Root, 1984, 496 sider. 
 
 

Kærlig hilsen og god appetit fra  
 

Nille. 
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NILLES KOGEBOG    -    ▲ frø anvendes, pyn: til pynt, ♣  blade anvendes 

 Ani
s 

BA-
si- 
lig 

Sitr 
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. 

Dild Es-
dra-
gon 

Fen
nik-
kel 

Hjul 
kro-
ne 

I-
sop 

Ko
m- 
me. 

Ko-
ri 
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Kru
se 
my 

Kør
vel 
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Løv
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Me- 
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Ore
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Peb 
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nte 

Peb
er 
rod 

Per
sille 

Por
tul-
ak 

Pur 
løg 

Ros 
ma-
rin 

Sal- 
vie 

Sar Tim 
ian 

Bagværk 

- Brød              ▲         ▲     ▲ ▲           ♣         ♣         
- Krydderurteboller   ♣                                             ♣ 
Desserter 

- Dessert, generelt                   ▲                               
- Frugttærte            ♣         ♣ ▲                                 
- Myntesorbet                                       ♣                 
Drikke 

- Drinks                ♣             ▲               ♣               
- Lavendelte                                ♣                         
- Myntete                                           ♣                 
Fisk 

- Fisk, generelt    ▲ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣           ♣     ♣       ♣     ♣ ♣ ♣ ♣ 
- Rødspættefilet'er      ♣ ♣   ♣                         ♣   ♣         
Fjerkræ og vildt 

- Fjerkræ             ♣   ♣ ♣                   ♣ ♣ ♣   ♣     ♣ ♣   ♣ 
- Vildt                                                 ♣     ♣     ♣ 
Grønsager 

- Artiskokker               ♣                                         
- Bønneretter                           ♣                         ♣   
- Grøntsagsretter     ♣   ♣ ♣ ♣                 ♣       ♣ ♣   ♣ ♣   ♣ 
- Kartoffelsalat          ♣                                           
- Kartofler, kogte        ♣                                         ♣ 
- Kartofler, stegte                                             ♣   ♣ 
- Løg, stegte         ♣                         ♣ ♣           ♣ ♣     
- Løgretter                                                     ♣     
- Spinat                    ♣                                         
- Squash                                          ♣                   
- Svamperetter        ♣     ♣                                 ♣ ♣     
- Tomater, fyldte     ♣                                               
- Æblemos                                             ♣               
Indmad 

- Indmad, generelt                  ▲           ♣   ♣         ♣ ♣   ♣ 
Konservering 

- Myntegele                   ♣   ♣                 ♣                 
- Pickles                                                 ♣           
- Æblegele                                                          ♣ 
Kødretter 

- Fede kødretter                      ▲                               
- Flæskefars                                  ♣   ♣ ♣   ♣     ♣ ♣   ♣ 
- Flæskesteg                                                    ♣     
- Kalvekød             ♣   ♣ ♣             ♣                     ♣     
- Lammekød            ♣   ♣                     ♣ ♣ ♣   ♣     ♣ ♣ ♣ ♣ 
- Lever                             ▲           ♣   ♣         ♣ ♣   ♣ 
- Oksefars                                        ♣     ♣     ♣     ♣ 
- Røget flæsk                                           ♣           ♣ 
- Sammenkogte retter         ♣   ♣ ♣           ♣ ♣ ♣           ♣ ♣   ♣ 
- Svinekød             ♣     ♣         ▲   ♣   ♣   ♣     ♣     ♣ ♣     
Osteretter 

- Generelt                     ▲             ♣                   
Postejer 

- Leverpostej                                 ♣                       
- Postej, generelt                    ▲         ♣             ♣ ♣   ♣ 
- Pasteretter         ♣                         ♣ ♣     ♣     ♣       
- Pizza               ♣                           ♣     ♣             
- Risretter                                                   ♣       
Salater 

- En skive med salt                                   ♣               
- Salat, generelt     ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ pyn ♣ ♣ ▲ ♣ ♣   ♣ ♣ ♣     ♣   ♣ ♣   ♣   
- Generelt                  ♣                 ♣                       
Smørrebrød 

- Grønt drys                      ♣ ▲   ♣                           
- En fed makrel                   ♣                                   
- En sildemad                               ♣                         
- Generelt                ♣       ♣           ♣         ♣   ♣   ♣   ♣ 
Sovse 

- Bearnaisesovs             ♣                                         
- Bechamelsovs              ♣                                         
- Generelt      ♣   ♣ ♣             ♣   ♣     ♣ ♣ ♣   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
- Myntesovs                                         ♣                 
- Peberrodssovs                                       ♣               
Supper 

- Bønnesuppe                            ♣                             
- Fiskesuppe                  ♣                                     ♣ 
- Kødsuppe            ♣ ♣ ♣ ♣   ♣ ♣       ♣   ♣ ♣ ♣     ♣ ♣   ♣ ♣   ♣ 
- Kørvelsuppe                             ♣                           
- Skildpaddesuppe     ♣                                               
- Suppevisk                                   ♣                       
- Suppevisk, fransk  
   plus laurbærblade. 

  ♣     ♣             ♣             ♣     ♣     ♣ 

- Urtesuppe                                     ♣             ♣ ♣   ♣ 
- Ærter, Gule                                                       ♣ 
Æggeretter 

- Generelt                              ♣                   ♣         
- Omelet              ♣   ♣ ♣             ♣     ♣       ♣   ♣         
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Djursland-krøniken 1996 

Skal Jacob forlade den fædrene gård ? - 13. akt 
 

 
Personer i 13. akt: Smågriseproducenten JEPPE BERG og hans kone NILLE's søn JACOB, der virker som fodermester og driftsleder 
på den "fædrene gård".  

13. AKT 

Scene 1. 
Det er formiddag og først i februar. Vi er inde i Jacobs kontor. Kontoret ligger i tilknytning til staldkompleksets 
foderrum. Jacob sidder ved sin bedstefars gamle skrivebord, der står vinkelret ud fra vinduet. På væggen over for 
skrivebordet hænger 22 oversigtsskemaer over driften af de enkelte hold med søer. Under skemaerne er der langs 
væggen placeret en aflagt sort nappa-sofa. Ud fra væggen ind mod foderrummet er et andet bord, hvor en PC med 
skærm, tastatur, mus og printer er placeret. Der ligger et tyndt lag støv over det hele. 

JACOB (sidder og funderer): Nu har jeg arbejdet her siden jeg kom hjem fra Landbrugsskole for 5 år 
siden. Planen er, at jeg skal overtage hele menageriet her. (Stirrer ud af vinduet) - Er jeg klar til det? - i 
hvert fald ikke endnu! Kan jeg ikke bare forsvinde? - Det går aldrig godt. Far har alt for meget om 
ørene med hans mange tillidshverv til at få tid til at styre bedriften. Mor kan selvfølgelig hjælpe 
ham! - Hun er allerede i dag til stor hjælp, hun klarer jo alt det økonomiske og er allerede mere 
fortrolig med PC'en end jeg .... Far lærer det aldrig! 
 
Men jeg trænger til at se noget andet, til at se nogle andre lande, - jeg har ikke været uden for 
landets grænser siden turen med Landbrugsskolen til Holland. Jeg føler nærmest min bror Rasmus 
har været overalt. Han har jo også nogle lange ferier fra studierne på Landbohøjskolen! Til sommer 
skal han til de baltiske lande i praktik, volontør tror jeg det hedder på Københavnsk! 
 
Hvad om jeg aftalte med Mor og Far, ..... ja, at jeg stopper! Jeg må have en pause til at finde ud af 
om dette skal være mit liv. - Og at sidde her på ejendommen mutters alene som ungkarl, ... jeg tror 
ikke det er mig! - (Kigger på sit armbåndsur) - Men se, der er jo langt over kaffetid. De sidder nok og 
venter på mig. De må hellere få chokket i dag! (Jacob samler nogle papirer sammen. Tager desuden 3 uåbnede 
breve og går ud af døren til foderrummet). 

Scene 2. 

Jacob kommer efter halvanden time tilbage til sit kontor. Han kommer ind af døren og sætter sig på kanten af 
skrivebordet. 

JACOB: Puh-ha, det var hårdt, men også godt vi fik talt om det. Det kom helt bag på dem, - hele 
deres verden braste sammen!  
Far måtte hente flasken med Gl. Dansk og Mor begyndte at græde. .... Men jeg fik dem til at lytte til 
mig, selv om det var svært.  
Jeg synes vi fik en god aftale: Vi aftalte, at jeg udtræder af vores partnerskab, så snart vi har ansat 
en kvalificeret driftsleder eller bestyrer. Jeg tar' til udlandet og jeg starter i USA og der vil jeg være 
mindst 1 år. Hvad jeg så skal, det må tiden vise.  
Og om det til sidst igen bliver Dansk Landbrug, det vil jeg slet ikke spekulere på nu! 

Slut scene 2. 

Og der blev med stort besvær ansat en dygtig bestyrer med god erfaring i smågriseproduktion. Jacob er nu på vej jorden 
rundt. Han er flittig til at skrive hjem til stor glæde for Nille og Jeppe. 
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Jacob på Hawaii og i Japan. - Kulinariske 14. akt 
 

 

Personer i 13. akt: Kun JACOB, der i en årrække har virket som fodermester og driftsleder på den "fædrene gård", men 
nu er nu på vej jorden rundt. - Jacob er søn af NILLE og JEPPE BERG, der har en større smågriseproduktion på 
Djursland. 
 
Efter at have været en måned i selve USA er Australien det næste store rejsemål. Undervejs til Australien gør Jacob 
dog ophold 2 steder, nemlig først på Hawaii (i scene 1) og dernæst i Japan (scene 2). 

 

14. AKT 

Scene 1. 
På Hawaii [1] har Jacob tilbragt en uge som gæst hos HSPA (Hawaiian Sugar Planters' Association). Deres 
forsøgsstation ligger midt i Honolulu, men forsøgsparcellerne ligger spredt ud over hele øen Oahu. Jacob har fundet et 
billigt logi hos det lokale KFUM (YMCA), hvor faciliteterne er af pæn europæisk standard: Seng, dyne, lagen og 
hovedpude. 

JACOB (sidder på en restaurant i Honolulu nær ved Waikikii Beach og venter på at få serveret sin aftensmad): Det 
er et forbløffende sted, jeg her er havnet, fyldt med kontraster: I går var jeg med en af 
forsøgsfolkene på markvandring. Først var vi ude og se sukkerrørmarker højt beliggende i regnskov 
på vulkanøens vindside. Efter hvad jeg fik fortalt, skulle det regne 4 til 5 meter (4.000 til 5.000 mm !) om 
året.  
 
Senere på dagen så vi sukkerrørmarker i lavlandet på øens læside. Her regner det måske kun 800 til 
1000 mm. om året og sukkerrøret dyrkes som ris på store flade marker. Det var spændende at se, 
hvordan afgrøden her blev gødet: Den flydende kunstgødning blev i nøje afpassede mængder 
automatisk tilført det vand, der overrislede marken.  
Høsten er et helt kapitel for sig: Når rørene er modne efter 1½ år, får afgrøden lov til at tørre ud og 
brændes derefter af for at fjerne bladene. Da jeg så det første gang troede jeg det var en markbrand: 
Store røgskyer steg til vejrs, himlen formørkedes helt, - men alt var under kontrol!  
 
Selve høstningen minder mest af alt om et motorvejsbyggeri i Danmark. Et sted så jeg hvordan 
bulldozere skubbede rørene sammen i store stakke, hvorfra kraner læssede rørene op i 
transportvogne, der bringer rørene til sukkerfabrikken.  

Jacob får nu serveret sin aftensmad: En halv ananas, modnet af solen, indholdet skåret i små tern og i en fordybning er 
der fyldt med hytteost. Jacob ser først betaget på anretningen, men begynder snart at spise det lækre måltid. 

 

(Fortsættes næste side) 



 
Side 30 

Scene 2. 

Fra Hawaii er Jacob fløjet til Tokyo [1]. Fra Tokyo tog han straks videre med Shinkansen - verdens hurtigste tog (250 
km/t) - for at komme væk fra storbyen. Han er nu i den gamle kejserby Kyoto, der ligger 500 km sydvest for Tokyo. I 
Kyoto er Jacob indlogeret privat: Et lille smukt værelse med sivmåtter på gulvet. Væggene er skydedøre med dekoreret 
rispapir i fyldningerne. Igennem vinduet kan han høre vandets plasken fra et lille springvand nede i den lille gårdhave. 
Der er ingen seng som der hjemme. Her sover han på gulvet. I et skab er der 2 vattæpper: Et til at brede ud på gulvet til 
at ligge på og et andet som han bruger som dyne. Han har også en lille hovedpude - hård som sten, Jacob mener den er 
fyldt med træuld! - Det er tidligt på dagen og Jacob er søgt ud i byen for at finde noget morgenmad. Han har fundet et 
lille spisehus og har bestilt den lokale morgenmad.  

JACOB (sidder og venter på maden): Det her er et betagende land, så forskelligt, så forskelligt fra 
derhjemme. Og så rent her er overalt. Da jeg var rundt i byen i går så jeg for første gang nogle 
vagabonder. De boede under en bro i nogle papkasser. Men jeg er overbevist om, at de fejede der 
hver eneste dag og papkasserne, - de blev også udskiftet hver eneste dag! - så rent var der. 
 
Forleden traf jeg tilfældig en anden dansker. Han fortalte, at han havde glemt sit kamera på en bænk 
i parken ved det Gyldne Tempel. Da han 3 timer senere kom tilbage til parken for at lede efter 
kameraet, lå det stadigvæk på bænken! - Havde det været i Grenå, så havde jeg vist nok snuppet 
det! 
 
Jeg har svært ved at finde ud af den Japanske mad: Til morgenmad får jeg grøn te og en stor 
skålfuld kogt ris. Risen er ret klæbrig. Hertil serveres et råt æg (!). Hvad dette æg skal bruges til 
synes jeg er mærkeligt. Jeg har valgt at sluge det råt! 

Jacob får nu serveret sin morgenmad: Te, et krus klar fiskesuppe, kogt ris, et rå æg, kogte grøntsager (bønner og majs), 
små stykker ingefær, tørret tang, røræg, spisepinde og alt serveret i små smukke skåle. Jacob slår straks ægget ud og vil 
til at sluge det, men heldigvis bliver han stoppet af pigen, der har serveret maden, men de forstår ikke hinanden! - de 
taler hvert sit sprog. 
 
Så hun viser ham, hvad han skal gøre: Ægget piskes sammen med risen. Hertil bruger hun pindene og der hældes 
rigeligt med soja over. Og pigen viser ham, hvordan han med pindene skal svøbe den tørrede tang rundt om risen, for på 
den måde at få en dejlig mundfuld. 

Slut scene 2. 

Og hermed sluttede det kulinariske fjortende akt. I næste akt må det forventes, at Jacob er nået til Australien på vejen rundt om 
jorden. Møder du Jeppe eller Nille, skal du hilse fra Jacob, - han vil snart skrive hjem. 

 

 

 

 

[1] Hawaii og Japan: De oplevelser som Jacob har på Hawaii og i Japan er krønikeskriverens egne i hhv. 1970 (rejsefælle var 
medstuderende på Landbohøjskolen) og 1994 (rejsefæller var hele familien). 
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Nille besøger sin mors 3 søskende. - 15. akt 
 

 

 

Personer i 15. akt: NILLE, hendes 2 morbrødre EJVIN og JENS samt Nilles moster PETREA.. - Nille er gift med Jeppe 
Berg. De har en større smågriseproduktion på Djursland. 

 

15. AKT 

I dag, onsdag formiddag, skal Nille - som sædvanlig - ud og besøge sin afdøde mors 3 gamle søskende, moster Petrea 
og de morbrødre Ejvin og Jens. De har boet hele deres liv det samme sted, nemlig i deres barndomshjem. 

Nille drejer nu fra den asfalterede landevej ned ad den 2 km lange grusvej gennem Storskoven. Nille kører behændigt 
uden om hvert hul i vejen, hun kommer her så tit. 

Skoven åbner sig og Nille kommer nu forbi en frodig eng. Hun stopper bilen og stiger ud. 

Nille står og falder i staver, for der over til højre holder Jenses gamle grå Ferguson: Den er helt rusten og den dækkes 
nærmest af græsset, der ikke er blevet slået i mange år. 

Nille har i sin barndom leget her så tit i sine bedsteforældres tid. Den gang var alt anderledes: Hegnet omkring engen 
blev vedligeholdt og det var forbudt at kravle op på det, - i dag er det nærmest ikke til at få øje på. 

Nille stiger ind i bilen og kører langsom videre. Nu kører hun ind på den gamle gårdsplads. Det eneste levende hun ser 
er en flok katte, der flygter bort fra den uvante støj fra bilen. Her kommer nemlig kun posten og den lokale 
hjemmepleje. 

Hjemmeplejen kommer her, fordi Ejvin fik en hjerneblødning for et halvt år siden og ligger til sengs. 

Posten kommer her med tilbudsavisen og reklamer. - "Det er godt at fyre med", plejer Jens at sige, - det kniber ham nu 
med at ha' kræfter til at skaffe brænde hjem. 

Nille stopper motoren og kan nu høre en radio inde i stuehuset, - den må være skruet helt op, tænker Nille, de er jo lige 
tunghøre alle 3.  

Hun stiger ud og går ind. Støjen fra radioen er øredøvende. I dag er det den ugentlige landbrugstime, hvor de nyeste 
høstmetoder debatteres! 

Nille hilser på Petrea og Jens, der sidder i køkkenet med en kop kaffe. Hun kigger sig omkring: På køkkenbordet står de 
2 baljer, som hjemmeplejen har leveret til Jens. På den røde, står der med store bogstaver "hoved". På den anden, der er 
brun, står der "hale". Nille kigger ned i den brune. Her er der sat svedsker i blød! [1] 

PETREA (undskyldende): Jeg havde nu tænkt mig, at svedskekagen skulle være færdig til du kom, 
bitte Nille, men du kan få en tår kaffe i stedet. 

Nille henter "Madam Blå", der lige så længe Nille kan huske, altid har stået og "snurret" på det gamle sorte 
støbejernskomfur i det mørke hjørne. 

Nille skænker 2 kopper kaffe op og går ind og hilser på Ejvin. Lidt efter kommer Nille tilbage til Jens og Petrea. 

NILLE: Ejvin bliver da også ringere og ringere. Det går da ikke længere. - Jens og Petrea, har i hørt 
om det nye plejehjem nede i byen? - Der kunne I jo nok få 3 stuer ved siden af hinanden! 

PETREA (ser afventende på Jens). 
JENS (Tøver lidt. Nille ser ikke, han bliver vred): Nille, - det her har været vores hjem i over firsindstyve 
år! - Og det bliver det ved med! - Det er mærkeligt i ikke forstår det, i velmenende unge mennesker. 
- Men vi bliver her til vi skal bæres her fra! 

Slut 15. akt 

Og Nille kørte endnu en gang hjem med uforrettet sag. 

 
 
[1] Hjemmepleje: "Sveskerne i blød"-historien er autentisk. Er oplevet af min kære kone i sin egenskab som  
hjemmesygeplejerske i den lokale kommune. 

.
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Nille læser på folkeuniversitetet. - 16. akt 
 
 
Personer i 16. akt: NILLE og JEPPE. De har en større smågriseproduktion på Djursland. 

16. AKT 

Vi er endnu engang på besøg hos Nille og Jeppe og scenen er deres køkken. Det er mandag formiddag. Nille sidder ved 
bordet i køkkenet, dybt begravet i bøger og papirer. Er det mon gårdens regnskab hun endnu engang tager sig af ? - 
Jeppe kommer lige nu ind fra stalden for at få sin formiddagskaffe. 

JEPPE: Her er jeg! - Det skal blive dejligt med en kop kaffe. (Jeppe kigger sig omkring, - ser at der ikke er 
vasket op efter morgenmaden og - hvad der er allerværst - Nille har ikke lavet kaffe). 

NILLE (Ser op fra papirerne): Jeg regner med du selv laver din kaffe, - bønnerne står der på bordet 
(Nille peger over på kaffemaskinen). 

JEPPE (begynder modstræbende at lave kaffe): Nille, er du gået helt i stå, - hvad er du så opslugt af? 

NILLE: Jeg læser - jeg forsøger at læse (Nille er startet på et studie i antropologi ved Jydsk Åbent Universitet. 
Antropologi er læren om menneskets adfærd og ritualer i forskellige kulturer. Nille har netop i weekenden været af sted 
til det første seminar). 

(Kaffen er efterhånden blevet færdig, Jeppe skænker op i 2 kopper og går over til Nille). 

JEPPE: Vær-så-go' Nille. - Er det svært? (Jeppe sætter sig ned og finder et lille hjørne til de 2 kopper). 

NILLE: Ja, det er svært - men også spændende. - I går så vi en film fra Hvilsager optaget af en 
indisk antropolog, - den har også været vist i fjernsynet. - Han har boet 3 måneder i Hvilsager 
Præstegård, for at studere den danske landsby. 

JEPPE: Hvilsager, - er det ikke ved Mørke? - Og jeg troede, at alle den slags undersøgelser foregår 
dybt inde i Afrika!? 

NILLE: Ja det er vist nok ved Mørke, - men det interessante er, som du selv siger: Hvorfor lave 
feltarbejde - sådan har jeg lært det hedder - i Danmark? - Han havde nemlig konstateret, at al dansk 
feltarbejde ikke foregik i Danmark! - Derfor ville han kigge på os! 

JEPPE: Hvad så han så? 

NILLE: Han så mange ting og undrede sig over meget i landsbyen: 
- Hvor var de alle sammen henne. For ham var en landsby et sted fuld af liv og hvor de gamle var 
en nødvendig del af fællesskabet. 

JEPPE: Ja, sådan var det for 50 år siden! 

 

(Fortsættes næste side) 
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NILLE: Det har du ret i Jeppe!  
 
I filmen var der billeder fra forsamlingshuset, hvor vi så, hvordan han hjalp med at dække bord til 
en fest. - Her undrede han sig over, hvorfor der skulle så meget forskelligt bestik på bordet. - Han 
plejede nemlig at spise med fingrene der hjemme! 
 
Han var også på besøg på en økologisk bedrift her på Djursland. Han forventede naturligvis nok, at 
der var et stort brug af hjemmeavlede produkter, men i filmen blev det vist, hvordan konen kom 
hjem fra Brugsen med færdigtillavede retter. - Op så al den indpakning: Var det mad? - For ham var 
en agurk mad og ikke det kæmpe bjerg af plastic og emballage! 
 
Det der gjorde mest indtryk på mig, var da han var på besøg hos en gammel mand: Han sad der i sin 
gamle stol til ingen verdens nytte, - den eneste lyd i stuen var bornholmerurets tik-tak, tik-tak (Nille 
kigger ud af køkkenvinduet), han følte at vi har et enormt spild af ressourcer og ikke kun materielt, men 
også menneskeligt. 

JEPPE: Ja, Nille, det er tankevækkende når andre ser ind af ens egne vinduer, (........) han skulle ha' 
været med til guldbrylluppet (Jeppes forældre har netop holdt guldbryllup). 

NILLE: Ja, vi omgir' os med mange ritualer og især ved de store familiefester som ved et 
guldbryllup: 
 
Den flotte æresport, - hvad symboliserer den og er det altid som her omkring naboers arbejde? 
 
Kan du huske, hvor højtideligt og smukt det var, da dine gamle forældre kom gående ind hånd i 
hånd og vi alle helt automatisk rejste os op, - det er vel et dybt forankret ritual? 
 
Og gaverne, - det er vel en slags betaling for at være med?  
 
Og sangene og sangskjulerne, - de sange der blev båret ind uden at være i en sangskjuler, - var det 
ikke lidt pinligt? 

JEPPE: Måske, - men de blev da båret ind på en sølvtallerken! 

NILLE: Ja, Jeppe, - men var det nok til at det ikke faldt uden for? - Og tænk på til sidst, da vi stod i 
den store ring og sang "Sku' gammelt venskab". - Ikke alle kendte det ritual med, at det er først når 
verset kommer "Så ræk mig dog", at vi krydser vores arme og rækker hinanden vores hånd! 

JEPPE: Nille, - jeg tror du har et emne her til et forskningsprojekt! 

Slut 16. akt 

Og Jeppe gik ud igen, han skulle til at pløje. - Nille fortsatte med at læse og det var først over middag, at der blev vasket 
op efter morgenmaden, - den dag! 
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Djursland-krøniken 1997 

Nille sender nytårskort som e-mail til Per Degn. - 17. akt 
 

 

Personer i 17. akt: NILLE og JEPPE BERG. De har en større smågriseproduktion på Djursland.- Deres søn RASMUS 
(ERASMUS MONTANUS), der netop er hjemme på juleferie fra sit agronomistudie på Landbohøjskolen. - Deres 
konsulent PER DEGN. 

17. AKT 
1. scene 

Vi er endnu engang på besøg hos Nille og Jeppe og scenen er deres køkken en hverdag mellem Jul og Nytår. Omkring 
køkkenbordet sidder Nille, Jeppe og Per Degn og får deres eftermiddagskaffe. En dør i baggrunden står åben, det er 
døren ind til kontoret. 

JEPPE (skænker Gl. Dansk op, hæver glasset): Skål Per og Nille og godt nytår. (Råber mod kontoret:) Og skål 
Rasmus! - Kommer du ikke herud? 

RASMUS (fra kontoret): Jeg kommer lige om et øjeblik! 

PER: Han tror vel at han er for klog til at snakke med os. Men han skulle bare vide, hvor 
avancerede vi er blevet i foreningen. 

NILLE: Hvad skal det sige, Per. 

PER (læner sig tilbage i stolen og siger med en vigtig mine): Vi er jo kommer på Internettet! Vi har en 
hjemmeside på et hotel! 

JEPPE (efter en kort pause): En hjemme-hvad-for noget? - Og bruger i nu vores penge til at tage på 
hotel? - Det ku' lige passe, - medlemskontingentet er rigeligt højt, ikke sandt, Nille!? 

NILLE (til Jeppe): Jeppe, det kan nu diskuteres! Men lad os da først høre hvad det er! - (Henvendt til 
Per:) Rasmus bruger Internettet til hans opgaver, det ved jeg! Men det andet, hvad er det Per? 

PER: Altså, en hjemmeside er en reklame for vores forening. Men reklamen er ikke som vi er vandt 
til. I stedet er det et billede på en PC-skærm. Alle og enhver i hele verden kan se billedet, hvis de 
har en PC.  
 
Der er oplysninger om hvad vi kan i hver afdeling! - Men der er er også omtale af landboturismen. - 
Og har I et brev I vil sende til mig, kan I gøre det elektronisk fra hjemmesiden, så sparer i porto og 
jeg har det med lynets hastighed!  
 
Og ikke nok med det: I kender Niels Holm Larsen? (Nille og Jeppe nikker) Hans musik til 
Græsrodssangen er også på hjemmesiden siger vores planteavlskonsulent!  

JEPPE: Det var meget på en gang! 

PER: Har Rasmus ikke en gang vist jer det? - Hvad lærer de på Landbohøjskolen? 

JEPPE (vender sig mod kontoret og kalder:) Rasmus, hjælp! - Per og dig har vist noget at snakke om! 

 

(Fortsættes næste side) 
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2. scene 

Selskabet har forladt køkkenet og er nu samlet på kontoret. Her sidder Rasmus ved skrivebordet ved gårdens PC. 

RASMUS: Det skulle have været en overraskelse, men nu får i altså jeres lidt forsinkede julegave! 

NILLE: Hvad er nu det for noget, du ved du ikke må røre vores PC, det er jo hele 
Bedriftsløsningen! 

RASMUS: Kære Mor, jeg ved du er øm over denne PC, - men jeg har kun lagt Opasia ind på 
maskinen og det virker!!  
 
Jeg købte Opasia-pakken som gave til jer, da jeg forleden var i Telebutikken i Århus. - Mor, jeg 
vidste du allerede sendte din kassebog automatisk til Følle, så I manglede kun Opasia. Nu kan I 
surfe på Internettet!! 
 
Men jeg vidste ikke at du, Per, kom fra en forening, der var teknologisk i front i 
informationssamfundet! Tillykke med det!! 

PER (stråler som en sol). 

Og Rasmus viste sine rystede og også måbende forældre, hvordan han klikkede sig ind på Internettet. Og Per kunne 
fortælle Rasmus foreningens internetadresse (HTTP://hotel.lec.dk/djursland) og pludselig tonede hjemmesiden frem på 
skærmen. Der var ikke noget at være i tvivl om. - De var der: Der stod "Goeren" på skærmen i et flot lyseblåt bånd!  

RASMUS: Se Nille, sæt dig nu ned her, - skriv et brev til Per. 

Og Nille sætter sig ned og uden hjælp fra Rasmus får Nille sendt et nytårskort til Per. 

Slut 17. akt 

Men Niels Holm Larsen musik og noder til Græsrodssangen kunne de ikke finde på hjemmesiden. Det gjorde ikke 
noget, for allerede først i det nye år var der et brev fra Australien i deres egen elektroniske postkasse! Det var et langt 
brev fra deres søn Jacob, som er på vej jorden rundt. 
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Bill Clinton besøger Nille og Jeppe. - 18. akt 
 

 
Deres Krønikeskriver har haft det nemt denne gang. Landsbladet bringer i et af de førstkommende numre en beretning 
fra præsidentbesøget på "Bjerget" hos Nille og Jeppe Berg. Da Jeppe og Nille er vores læsere velbekendt, har 
beretningen naturligvis stor nyhedsværdi for Goerens læsere. Med tilladelse fra Landsbladet bringer vi derfor: 

18. AKT 

 
 

Statsbesøg på Bjerget 
 

Det ene øjeblik var det en rolig gårdsplads, pænt 
revet over det hele. I det næste væltede syv 
politibiler plus kongehusets Krone 2-Bentley ind 
foran Bjerget, der ligger på Djursland, for den 
amerikanske præsident Bill Clinton skulle se på 
dansk landbrug forleden. På gården uddannes 
netop nu 2 amerikanske landvæsenselever. 

Til fest hos dronningen 

Så ikke nok med, at gårdejerparret Nille 
og Jeppe Berg, som er femte generation 
på slægtsgården, har fejet og prydet i 
flere dage forud for det fornemme besøg.  

De var også til gallamiddag hos 
dronningen for 2 dage siden, så faktisk 
var de lidt trætte, da de på trappen op til 
stuehuset tog imod et stort opbud af 
danske og udenlandske gæster med den 
høje amerikanske præsident i spidsen.  

Midt på gårdspladsen var der pyntet med 
røde, blå og hvide tulipaner, anbragt der 
af Nille Berg aftenen i forvejen. 

Rundvisning 

Præsident Bill Clinton med følge vistes 
rundt i bl.a. farestalden, hvor Jeppe Berg 
har søer gående på spaltegulv, de fleste 
af en blanding af Landrace og Duroc. Det 
hele blev forklaret af den 20-årige 
amerikanske landvæsenselev John 

Borah, som kommer fra det sydlige 
Illinois. Bill Clinton spurgte interesseret og 
lod sig forevige med en skrigende tre 
dage gammel pattegris i favnen.  

Mange gæster 

Samtalen gik, så vidt man kunne se, frit 
og uforknyt, selv om hver en krog af 
gården myldrede af mennesker, fra 
præsidentens talrige følge af danske og 
amerikanske topembedsmænd fra 
Udenrigs- og Fødevareministerium samt 
repræsentanter fra dansk landbrug - 
blandt dem 1. viceformand i De danske 
Landboforeninger Niels Th. Ilsø.  

Djursland Landboforening var 
repræsenteret ved formanden Mogens 
Jacobsen, sekretariatschefen Arne 
Thorsen samt Per Degn, der er ledende 
svineproduktionskonsulent.  

Stramt program 

Forud var gået et besøg på Fregatten 
Jylland i Ebeltoft og i København ventede 
dels dansk erhvervsliv til møde på 
Børsen, dels returmiddag med dronninge-
familien og honoratiores på restaurant 
Sølyst i Klampenborg. 

Dagen efter rejste præsidenten hjem. 
Men på "Bjerget" hos Nille og Jeppe 
Berg, har man nu et billede af stuehuset 
med Krone 2 foran. 

 

Slut 18. akt 
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Vision: En Pizza-farm på Landbrugsmusæet. - 19. akt 
 

 
Sæt dig godt til rette i din bedste stol. Forestil dig du er i en tidsmaskine. Du bevæger dig af sted med lynets hast og 
pludselig er du blevet 10 år ældre. Du er altså ikke mere i 1997! Du har derimod oplevet årtusindskifte og året er nu 
2007!  
Du rejser dig op af stolen og står pludselig i et udsigtstårn og det vrimler med turister omkring dig. 

19. AKT 

Udsigtstårnet står midt i dansk landbrugs stolthed: "Pizza-farmen", der netop er blevet indviet 
grundlovsdag år 2007. 

Du kigger ud af et af panoramavinduerne og falder i staver:  

Du tænker på den heftige debat i de sidste år i forrige århundrede omkring projekteringen af et 
"Agroland", - hvor meget skulle dansk landbrug involvere sig - og hvor skulle det placeres? 
Placeringen stod jo mellem Legoland og Dansk Landbrugsmusæum ved Gl. Estrup. Der blev ofret 
megen spalteplads i Landsbladet og Landbrugsmagasinet. 

Du tænker på det store gennembrud, der skete for 5 år siden i forbindelse med sammenlægningen af 
alle landboforeninger på Djursland. Var det fordi miljøfolk også blev repræsenteret i den nye 
bestyrelse, at der kom gang i projektet?  

Det var i hvert fald på Djursland, at det først blev indset, at offentlighedens accept af 
landbrugserhvervet var den absolutte forudsætning for videreførelse og fremgang for erhvervet. 

Og den nye forening gik aktivt ind sammen med en række udenlandske investorer og resultatet 
betragter du nu: 

Markerne ligger i en rundkreds, formet som en pizza. På de enkelte jordlodder - i facon som et 
pizza-stykke - dyrkes hvad der indgår i en pizza: 

• Tomater dyrkes i store drivhuse. 
• Krydderurter, - du kan næsten fornemme duften fra parcellerne. 
• Hvedemarker til mel. 
• Græsmarker med store flokke køer (mælk, ost). 
• og selv peperoni-pølserne, er der ingen der er i tvivl om hvor kommer fra. 
 
Du er blevet sulten og begiver dig en etage op til den roterende restaurant. Her er fyldt med 
mennesker og alverdens sprog tales og du er ikke i tvivl om succesen! 
 

Slut 19. akt 

 
Pizza-farmen er ikke fremtid, - den findes allerede i Californien uden for byen Fresno, se for 
eksempel Landsbladet fra den 2. maj 1997 (side 14). 
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Flingo, en godnathistorie. - 20. akt 
 

 

Medvirkende i 20. akt er foruden Jeppe og Nille naboens 2 børn Peter på 6 år og Anne på 4 år samt 
hesten Flingo. 
NB: Scene 3 er en godnathistorie, der kan læses for børn mellem 2 og 8 år! 

20. AKT 
Scene 1 

Scenen foregår i køkkenet hos Nille og Jeppe, de spiser aftensmad. Klokken er 18.38 og du hører 
radioavisen i baggrunden. 

NILLE: Jeppe, jeg har et problem i aften! - Jeg har lovet at være barnepige ovre hos naboen, men 
vintergymnastikken starter i aften kl. 7 i forsamlingshuset! - Jeg vil så gerne være med fra starten. 

JEPPE: Er det så vigtigt? - Kan du ikke bare passe børnene i aften og så vente med gymnastikken 
til næste gang? 

NILLE: Det er ikke nogen god ide og jeg ved du holder så meget af Peter og Anne! - Var det ikke 
noget for dig ?! 

Scene 2 

Vi er nu i børneværelset ovre hos naboen. Det var Jeppe der blev barnepige og Nille skulle såmænd ikke bruge de store 
overtalelsesevner. Jeppe nærmest fløj derned efter der var blevet ryddet af bordet. Jeppe har børstet børnenes tænder og 
lagt dem i seng og skal lige til at slukke lyset da ... 

PETER: Jeppe, vi vil ha' en godnat historie! 

ANNE: Godnat historie, ja! 

JEPPE: (Det kommer bag på Jeppe. Han var parat til en god kop kaffe og den sene Tv-avis) Nej ved i nu hvad, en 
godnathistorie? 

PETER og ANNE (i kor): Vi vil høre om Flingo! 

JEPPE: Godt, ... godt børn, i får Flingo for jeg ved snart ikke hvilken gang! 

Jeppe sætter sig ned i fodenden hos Anne og Peter hopper der over. De putter sig ind til Jeppe. 

Scene 3, godnathistorien om Flingo 

JEPPE (fortæller): For mange år siden, da jeg var en ung mand, arbejdede jeg på gård, hvor der var 
mange forskellige dyr og også en hest der hed Flingo. - Om aftenen, efter jeg havde fået min 
aftenkaffe, gik jeg altid en tur ud i stalden for at sige god nat til alle dyrene. Den aften jeg vil 
fortælle jer om, gjorde jeg som jeg plejede: Jeg tog min kedeldragt på og min lommelygte i en snor 
om halsen, fandt mine træsko og gik over gårdspladsen til staldene.  

Men midt på gårdspladsen hørte jeg en mærkelig lyd: Jeg kunne høre, at der var en der græd! 

Jeg gik så først ind i kostalden, men alle køerne sagde .... 

PETER og ANNE (i kor): Muh, muh! 

JEPPE: Så gik jeg videre til sostalden, men alle grisene sagde .... 

PETER og ANNE (i kor): Øf, øf! 

JEPPE: Så gik jeg ud i hønsehuset, men alle hønsene sagde .... 

PETER og ANNE (i kor): Gok, gok, - gok, gok! 

 

(Fortsættes på næste side) 
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JEPPE: Ja rigtigt. - Så gik jeg ud i fårehuset, men alle fårene sagde .... 

PETER og ANNE (i kor): Mæh, mæh! 

JEPPE: Så manglede jeg kun hestestalden. (Børnene kan næsten ikke holde sig af spænding, de trykker sig ind 
til Jeppe) Der kunne jeg høre, at der var en der græd! 

PETER og ANNE (i kor): Flingo, Flingo! 

JEPPE: Ja, det var hesten Flingo. Jeg gik hen til den og spurgte: Hvorfor er du ked af det, Flingo? 

FLINGO: Jeg er ked af det fordi jeg har tabt min ene hestesko!! 

JEPPE: Ja men Flingo, det var da ikke godt, hvordan er det sket? 

FLINGO: Da vi var ude og pløje i går tabte jeg skoen. 

JEPPE: Nå, der skete det. Men du skal ikke være ked af det. I morgen står jeg tidlig op og jeg 
trækker dig over til smeden. Så kan han gi' dig en ny sko. 

FLINGO: Nu er jeg glad igen. 

JEPPE: Det var godt, god nat Flingo, og sov godt! 

Slut 20. akt 
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Djursland-krøniken 1998 

Økonomikonsulenten rådgiver Nille og Jeppe. - 21. akt 
 

 
Medvirkende i 21. akt er Jeppe, Nille og Deres Krønikeskriver. Nille og Jeppe har en større smågriseproduktion på 
Djursland. 
21. akt foregår i køkkenet hos Nille og Jeppe. Det er tid til formiddagskaffe. 

21. akt 

Nille skænker kaffe og en duft af friskbrygget kaffe breder sig fra scenen. 

KRØNIKESKRIVEREN: Jeppe og Nille, jeg mangler stof til næste akt af Djursland-krøniken, har i 
nogle gode ideer? - Hvad skal jeg skrive? 

JEPPE: Vores landboforeningsformand holder, det er jeg ked af. Det bliver svært at finde en lige så 
god afløser! 

KRØNIKESKRIVEREN: På hvilken måde var han god? Er der ikke formænd i andre foreninger, 
der er meget bedre? 

JEPPE: Da vi sammenlagde foreningerne her på Djursland ... det klarede han da til ug! - Hans 
medietække er suveræn ... og han har også forstået, at få ansat nogle gode rådgivere, - det er alfa og 
omega. 

NILLE: Ja, ansat nogle gode rådgivere, det kan du ha' ret i Jeppe, men dem bruger vi jo ikke. Hvor 
lang tid har vi ikke brugt Per Degn til vores økonomi. 

JEPPE: Per Degn, - han har ordnet vores regnskab i samfulde 30 år, - han var lige blevet ansat da vi 
overtog gården fra din Mor og Far. (Henvendt til Krønikeskriveren:) Og du skal ikke skrive et ondt ord 
om Per Degn: Han kender ejendommen her som sin egen bukselomme. 

NILLE: Ja, og lidt til og måske for meget. - Jeppe, da vi her for nylig kørte hjem fra 
regnskabskontoret med det nye regnskab, kan du huske hvad vi snakkede om i bilen? 

JEPPE: Ja, Nille, vi snakkede så hyggeligt! (Henvendt til Krønikeskriveren:) Når Per Degn skal aflevere 
regnskabet til os, så tar' han ikke her ud, nej, vi tar' ind på regnskabskontoret begge to. Det er rart at 
komme der ind, denne ene gang om året! - Per Degn har et imponerende kontor! 

NILLE: Ja, vi snakkede hyggeligt, det kan du ha' ret i, Jeppe, ... men vi var nu også enige om hvor 
uprofessionelt mødet var endnu engang. Vi havde forventet en diskussion om det var en god ide, 
med en ny goldsostald til fritgående søer .. 

JEPPE: (Henvendt til Krønikeskriveren:) Jeg går og drømmer om en ny stald der hvor vi havde 
møddingen før vi fik gylletanke .. 

NILLE: Diskussionen fik vi aldrig, jeg gik helt i stå da Per Degn konkluderede: "Jeres økonomi er 
som sædvanlig fortrinlig, jeg synes i skal købe en ny Mejetærsker". 

JEPPE: Ja, - god-dag-mand-økseskaft. Hvad skal vi med en ny mejetærsker, den vi har er rigtig nok 
ikke ny, men den kan holde mange sæsoner endnu! 

KRØNIKESKRIVEREN: Kan i ikke blot vælge en anden konsulent? - Der må være mange på 
regnskabskontoret. 

JEPPE: Nej, det kan vi ikke, det vil være synd for Per Degn! 

NILLE: Jeg er enig med Jeppe, - men Per Degn er alt for forsigtig. 

 

(Fortsættes på næste side) 
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KRØNIKESKRIVEREN: Nå, ja så behold da Per Degn, - hvis i vil smide penge ud af vinduet som 
betaling for et møde I ikke får noget ud af. - Noget helt andet, Per Degn, kender han godt jeres 
planer om den nye stald ? 

JEPPE og NILLE: (Kigger betuttet på hinanden). 

NILLE (til Jeppe): Du har da snakket med ham om den nye stald!? 

JEPPE: Nej, ikke sådan direkte da. 

KRØNIKESKRIVEREN: Nå ikke! - Jeres krav til Per Degn er altså, at han skal være tankelæser! - 
Det kan godt være i synes, at Per Degn ikke er professionel! Men jeg tror I har den konsulent I 
fortjener! - Det er ikke nok, at I stiller krav til Per Degn, men I har et lige så stort ansvar for, at 
regnskabsafleveringen foregår konstruktivt. Hvordan kunne I forberede jer til mødet? 

JEPPE og NILLE (bliver helt forlegne og sidder helt stille en rum tid, hvorefter ...). 

JEPPE: Nille, vi 2 kunne på forhånd diskutere tingene igennem og så lave en dagsorden! 

KRØNIKESKRIVEREN: Jeppe, du er på sporet, det er en glimrende ide at I laver en dagsorden på 
forhånd! - Sådan gør Jeres yngre kollegaer i øvrigt altid!! - En dagsorden er et minimumskrav til et 
godt resultatorienteret møde. 

NILLE (eftertænksomt): Nå, .. resultatorienteret .. gør vores yngre landmænd det. - Og den skal vi 
sende til Per Degn før næste regnskabsaflevering, - er det sådan de gør? 

KRØNIKESKRIVEREN: I er minsandten begge på sporet! - Jeg er overbevist om, at I alle får 
meget mere ud af den næste regnskabsaflevering, - held og lykke! 

Slut 21. akt 

Inden det næste møde, satte Nille og Jeppe sig ned og fik fremstillet et dagsordensforslag som de sendte til Per Degn.  
Deres møde med Per Degn startede derfor med, at de blev enige om en fælles dagsorden. - Per Degn var nemlig blevet 
inspireret af forslaget og kunne supplere med en række spændende og konstruktive punkter! 
Og da Jeppe og Nille kørte hjem fra mødet, var der i bilen kun ros til konsulenten! 



 
Side 42 

Jagten på Krønikeskriveren. - 22. akt 
 
 

 (Krønikeskriveren [1] er taget på ferie, og hans pen er derfor i dette akt overdraget til en ferieafløser) 

Medvirkende i dette ekstra er Jeppe, Nille og sekretariatschefen i Djursland Landboforening, Arne Thorsen. Deres søn 
Rasmus, der læser agronomi i København, omtales. 

Vi befinder os i køkkenet hos Nille og Jeppe. Der er tid til formiddagskaffe. 

22. akt 

JEPPE: Du Nille, hvem er det egentlig, der skriver om os i Goeren. Hvem er Djurslands Ludvig 
Holberg? 

NILLE: Krønikeskriveren? Jeg tænker, det er Arne Thorsen. - Hver gang han lader sig indhylle i 
piberøg, sidder han og digter. 

JEPPE: De tager du fejl. Han udtænker strategier. Nej, jeg har overvejet, om ikke det er ham 
planteavlskonsulenten. Jørgen Flensborg, for han er jo egentlig københavner. Rasmus har så tit 
fortalt om de københavnere og alle deres påhit. Men se nu, hvem der kommer på besøg. (Begge rejser 
sig lidt op og kigger ud af køkkenvinduet. Sekretariatschef Arne Thorsen banker på og åbner køkkendøren). 

THORSEN: Dav. Jeg mærker, at I prøver at dykke ned i en af foreningens dybeste hemmeligheder. 
Så jeg tænkte, jeg hellere måtte ud og lave lidt strategi (tænder piben og lægger røg ud). 

JEPPE: Sæt dig ned, Thorsen. Nu har vi givet jer historier til foreningsbladet i årevis. Nu er det 
noget for noget, ellers vil vi ikke længere være med i krøniken. Har vi ret i, at krønikeskriveren er 
københavner, og han er lidt speciel. 

THORSEN: Det kan man godt sige (bakker på piben og lægger mere røg ud). 

NILLE: Så nemt slipper du ikke, hr. Sekretariatschef. 

THORSEN: Jeg kan da godt afsløre, at han har fejret sin 50-års fødselsdag. Men han har det vist 
ikke for godt med sin alder, så han holdt den som børnefødselsdag. 

NILLE: Nej, det var da underligt. Er han sådan rigtig mærkelig? 

THORSEN: Naaj, han er god nok, men ikke som folk er flest. I har da også talt med ham flere 
gange. Han giver sig altid tid til en snak. Og for øvrigt er han da medlem af Djursland 
Landboforening. 

JEPPE: Han kan da ikke være landmand! Han lyder jo som en flipper. 

THORSEN: Faktisk er han svineproducent. Han leverer et styk julegris til fryseren om året. Og han 
er ivrig planteavler i sin store køkkenhave. Det giver ham krydderi på tilværelsen. 

JEPPE: Jeg synes, du er et være sludderøre i dag, Thorsen. Det er nok alligevel dig. 

THORSEN: Nej, så flippet er jeg da ikke. Men okay, jeg kan da afsløre, at jeg i mine unge dage 
arbejdede sammen med manden på LEC [2], og der er han stadig ansat. 

NILLE: En nørd. Det er derfor han så tit skriver om os og vores PC. Utroligt. Jeg troede ikke nørder 
kunne være sådan. 

THORSEN: Han underviser en del i, hvordan man taler sammen, og om hvornår man opfører sig 
som et forkælet barn eller mere er en forældretype. For øvrigt begyndte han først selv som 
forældretype, da han var over 40 år, men nu træner han flittigt på sine tre børn. 

JEPPE: Har du det godt i dag, Arne? Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tro. Sidder du og gasser os. 

 

(Fortsættes på næste side) 
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THORSEN: Naaj. Den er god nok. Men ser I, som ansvarlig sekretariatschef kan jeg jo ikke bare 
sidde og plapre løs om foreningens hemmeligheder. Jeg må gå forsigtigt til værks. 

NILLE: Jeg tror ikke på, at vi har nogen af den slags folk her på Djursland. Det næste bliver vel, at 
han holder forældreorlov. 

THORSEN: Ikke lige i øjeblikket. Men han var faktisk hjemme i 3-4 år for at passe et sygt barn. Og 
så bor han i et kampestenshus ved Vosnæsgård. 

JEPPE: Nå, er det ham. Selvfølgelig. Det er jo ham Stjerne eller Terning ... eller hvad det nu er, han 
hedder. Ham i Landroveren. 

THORSEN: Hmm. Jeg må hellere se at komme videre. Farvel, farvel. (Man hører en bil, der starter og 
kører bort. Nille åbner køkkenvinduet). 

NILLE: Ser man det, så det er ham. Så vil vi da gerne fortsætte i Djursland-krøniken, ikke? 

JEPPE: Jo, da. Det vil da være synd at slutte en god historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] "Jagten på Krønikeskriveren" er ikke skrevet af krønikens forfatter. - Forfatterne er - vist nok - et sammensurium af 
ansatte på Djursland Landboforening og på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. 

[2] LEC: LEC er en forkortelse for Landbrugets EDB-Center i Risskov ved Århus. Hedder i dag (2004) Mærsk Data. 
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Nille er til landbokvinde-stormødet i Vejle 25-4-1998. - 23. akt, 1. og 2. scene 
 

 
Medvirkende i 23. akt er Jeppe og Nille Bjerg. Nille og Jeppe har en større smågriseproduktion på Djursland. 
23. akt foregår i 1998 og indeholder 2 scener. Første scene er stormødet i Vejle lørdag den 25. april og anden scene er hjemme hos 
Nille og Jeppe fredag den 1. maj. 

23. akt 

1. Scene 

Stormødet i Vejle lørdag den 25. april 1998. Alle deltagerne er netop blevet udnævnt til ambassadører for den samme 
sag: At blive respekterede mennesker. Nille har fået overrakt mikrofonen: 

NILLE: Ambassadører for erhvervet bliver vi ikke bare ud af den blå luft!  
Ved i, at der kun er 4 procent landbokvinder, der har et personligt medlemsskab af en 
landboforening! (Der lyttes i salen). 
Vi skal ikke bare tro, hvad der er godt landmands- og landbokvindeskab. 
Vi skal vide, hvad der rent praktisk sker i stald og mark og ikke mindst politisk. Kommer du aldrig i 
stalden, er du aldrig ude i marken og er den der landboforening noget din mand tager sig af, så ved 
du intet selv! 

Derfor, vil du vide noget selv, ha' dine egne erfaringer, - ja - så gå med din mand i stalden og siger 
han nej så gør det alligevel! (Klapsalver fra de 3.000 deltagere i salen). 

Og gå med din mand til møderne i Landboforeningen, - nej - endnu bedre, lad ham blive hjemme, 
gi' ham en frieftermiddag og tag selv i foreningen.  

Er det til et møde med konsulenten er det godt at komme alene, jeg har selv prøvet det: Konsulenten 
fik et problem, men måtte erfare: Nye tider, nye skikke (Kraftige klapsalver fra de 3.000 deltagere i salen). 

Til slut vil jeg kun sige: "Bland dig i det hele" og husk på mandag at bestille dit nye medlemskort til 
foreningen, det koster kun 375 kr. og kan trækkes fra. (Klapsalver fra salen. Mikrofonen bæres straks videre 
til næste deltager). 

2. Scene 

Det er fredag den 1 maj. Vi er i køkkenet hos Jeppe og Nille. Posten har lige været der. Vi kan høre at kaffen er ved at 
blive lavet, kaffemaskinen sprutter og en liflig duft af kaffe breder sig endnu engang fra scenen ud i salen til tilskuerne. 
Jeppe sætter 2 kopper frem på køkkenbordet 

JEPPE: ... Den kaffemaskine skal afkalkes! .... (Tager bunken med post op, finder Landsbladet frem og 
betragter forsiden) Nå, lad mig nu se om der er noget om stormødet i Vejle. - Forsiden har vist ikke 
noget med det møde at gøre, - der er godt nok vist et fotografi med 3.000 kyllinger og en er død, 
den er fuldkommen hakket til døde. .... "Konfliktens ofre" står der! .... Nå, men midtersiderne 
indeholder nok en reportage fra Vejle! (Jeppe bladre langsomt igennem bladet og finder midtersiden). 
Nå, nu har jeg midtersiden, lad mig se ... det er ikke om Vejle, men om kornpriserne! (læser 
overskrifterne højt:) "Bygprisen slår bundrekord", "Derfor bugner byglagrene", - "Majs skubber prisen 
op".  
(Jeppe sætter sig undrende ned og bladrer videre gennem bladet. I det samme kommer Nille ind fra Farestalden). 

NILLE: Jeg kunne dufte kaffen helt ude på gårdspladsen. ... Er Landsbladet kommet!? - Ja men du 
sidder med det. Jeg er spændt på at læse om mødet i Vejle! 

JEPPE: Det kan du godt opgive, der er ikke en linie! Bortset fra forsidebilledet med 3.000 kyllinger. 
hvor af en er hakket ihjel, - jeg tror det skal symbolisere Helga Moos! - Ja, så er der også et 
læserbrev fra en velmenende dyrlæge, - han havde de samme forventninger som dig! 

 

(Fortsættes på næste side) 
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NILLE: Hvad pokker skal det sige? (Snupper vred og indigneret landsbladet ud af hånden på Jeppe. Bladrer 
febrilsk bladet igennem: Studser et sekund ved midtersidens emne, - bladrer videre og endelig, på næstsidste helside 
finder hun reportagen fra stormødet i Vejle. - Sætter sig bedrøvet ned.) 
Jeppe, det her er både skuffende og interessant: Fra redaktionens side hører vores sag til blandt 
"Frisk og sprød salat og kaninfoder fra Haven". Vores stormøde i Vejle, hvor blev det af? 
Landsbladet forsøger i hvert fald at nedgøre det og aflive det. Nej, kyllingen på forsiden der er 
hakket ihjel symboliserer vores sag, forsøgt hakket ihjel af Landsbladet!  

Slut 23. akt 
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Landsbladets chefredaktør skriver brev. - 23. akt, 3. scene 
 

 
I tredje scene medvirker for en gangs skyld ikke krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Nille og Jeppe har i 
øvrigt en større smågriseproduktion på Djursland. I tredje scene møder vi i stedet Landsbladets chefredaktør. 

Resume af 1. scene 
Nille er aktiv deltager ved stormødet for landbokvinder i Vejle lørdag den 25. april 1998. Her var 3.000 mødt frem for 
blandt andet at diskutere årsagerne til landbrugets dårlige image. 

Resume af 2. scene 

Efter hjemkomsten fra stormødet har Nille store forventninger til Landsbladets dækning af mødet (Landsbladet er De 
danske Landboforeningers medlemsblad, der udkommer hver fredag).  

Inden Nille kommer ind fra stalden har Jeppe lavet kaffe, besluttet at kaffemaskinen skal afkalkes og nået at skimme 
Landsbladet igennem. Da Nille kommer ind fra stalden fortæller Jeppe Nille, at der ikke er en linie fra stormødet 
hvorefter ... 

NILLE: Hvad pokker skal det sige? (Snupper vred og indigneret Landsbladet ud af hånden på Jeppe. Bladrer 
febrilsk bladet igennem: Studser et sekund ved midtersidens emne, - bladrer videre og endelig, på næstsidste helside 
finder hun reportagen fra stormødet i Vejle. - Sætter sig bedrøvet ned.). 

Jeppe, det her er både skuffende og interessant: Fra redaktionens side hører vores sag til blandt 
"Frisk og sprød salat og kaninfoder fra Haven". Vores stormøde i Vejle, hvor blev det af? 
Landsbladet forsøger i hvert fald at nedgøre det og aflive det. Nej, kyllingen på forsiden der er 
hakket ihjel symboliserer vores sag, forsøgt hakket ihjel af Landsbladet!  

23. akt 

3. scene 

Scenen er chefredaktørens kontor på 5. sal i Axelborg i København. Midt i det store kontor sidder redaktøren i en 
behagelig arbejdsstol i ægte læder og med høj ryg. Skrivebordet i massiv palisander er nypudset. Redaktøren sidder 
bøjet over sin smarte transportable PC af nyeste model og arbejder ivrigt. En sekretær kommer ind med en kop kaffe i et 
plastic engangskrus med holder, der stilles på skrivebordet. Sekretæren forsøger at komme i kontakt med redaktøren, 
men da det mislykkes går han lige så stille ud igen. 

CHEFREDAKTØREN (mod døren hvor sekretæren gik ud): Tak! - (henvendt mod publikum:) Jeg 
oplevede lige som jer forrige akt af Djursland-krøniken og nu er jeg ved at skrive et brev til Nille og 
Jeppe. Hør blot her: 
(Læser op fra Pc-skærmen) "Det er godt at høre, at i får tid til en formiddags-kaffetår, også i den uge i 
maj, hvor det meste af Danmark rasede fra købmand til brugs på jagt efter benzin og gær..." 

EN TILHØRER (råbende fra salen): Ta' du selv og drik din kaffe inden den bliver kold, mere travlt har 
du vel ikke!? (latter fra salen). 

REDAKTØREN (synligt forvirret, men fortsætter dog oplæsningen): "... Blot synd, at jeres kaffemaskine 
sprutter - jeg ville gerne have foræret jer en pose afkalkningsmiddel, men her i København kan den 
slags kun fås på enliters-dunke. Det er lidt meget at sende..." 

EN ANDEN TILHØRER: Det kan Jeppe s'gu godt selv klare uden ambulance-tjeneste fra 
København! 

REDAKTØREN (overhører tilråbet): "...Jeg er også glad for, at Landsbladet fiskes først op af 
postbunken. men jeg synes ikke, jeres kritik er helt fair. Og når i skælder os ud for ikke at omtale 
mødet i Vejle, minder det en lille smule om Erasmus, der beviser, at Lillemor er en sten..." 

EN KVINDELIG TILHØRER: Det har Erasmus nu helt ret i! - Lillemor var ikke blevet forstenet i 
hendes rolle som landhusmor, hvis der i landsbladet havde været noget for kvinder af kvinder!  

FRA FLERE I SALEN: Hørt, hørt (der klappes). 

 

(Fortsættes på næste side) 
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EN ANDEN KVINDELIG TILHØRER: Og hvorfor vil Landsbladet have os kvinder til at forsvare 
en massefremstilling af produkter som hverken vi eller vores mænd ønsker at forbruge. Når vi står 
ved supermarkedets køledisk, kan vi ikke genkende det kvalitetsprodukt, som vi har leveret til 
slagteriet! 

FRA ENDNU FLERE I SALEN: Hørt, hørt (der klappes øredøvende). 

REDAKTØREN (stirrer målløs ud i salen og forlader uventet scenen ud til højre). 

TILHØRENE I SALEN bemærker slet ikke at scenen er tom, at tæppet går ned og at lyset tændes i salen.  

I stedet breder der sig blandt tilhørerne - som en steppebrand - en livlig diskussion om: 
- hvilke folkevalgte der er (u-)ansvarlige for Landsbladet redaktionelle linie, 
- hvorfor Landsbladet ikke tør skrive for kvinder af kvinder, 
- pressens magt og de bevidste forbrugeres magt, 
- slagteriernes økonomi kontra kvalitet og  
- hvorfor er der så langt "fra jord til bord". 

Slut 23. akt 
Scene 3. 

Redaktørens brev til Nille og Jeppe findes i virkeligheden og er indsat andet sted i dette nummer af Goeren. (se næste 
side) 

  

 

 

Chefredaktørens brev (fakta). - Tillæg til 23. akt, 3. scene 
 
 

1. Baggrunden for chefredaktørens brev 
Baggrunden for tredje scene i 23. akt er et aktuelt brev fra Landsbladets chefredaktør til Jeppe og 
Nille. Chefredaktøren havde grebet pennen efter at Djursland Landboforening havde sendt 23. akt, 
scene 1-2 til ham. - Et følgebrev til Landboforeningen er vist til sidst. 
 
Bemærk: For ikke at skabe unødig forvirring, skal det understreges, at teksten nedenfor er direkte 
afskrift af de originale breve! 
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2. Brevet til Jeppe og Nille 

Jeppe og Nille Bjerg 
"Smågrisegården" 
Et sted på Djursland 
 
Kære Jeppe og Nille 
En venlig mand sendte mig det seneste nummer af "Goeren", hvor vi læsere på de sidste 
par sider får lov til at kigge jer over skulderen. Det er godt at høre, at i får tid til en 
formiddags-kaffetår, også i den uge i maj, hvor det meste af Danmark rasede fra købmand 
til brugs på jagt efter benzin og gær. Blot synd, at jeres kaffemaskine sprutter - jeg ville 
gerne have foræret jer en pose afkalkningsmiddel, men her i København kan den slags 
kun fås på en-liters-dunke. Og det er lidt meget at sende. 
 
Jeg er også glad for, at Landsbladet fiskes først op af postbunken. Men jeg synes ikke, 
jeres kritik er helt fair. Og når I skælder os ud for ikke at omtale mødet i Vejle, minder det 
en lille smule om Erasmus Montanus, der beviser, at Lillemor er en sten. 
 
Vi har ikke "forsøgt at nedgøre og aflive initiativet". Tværtimod har ingen støttet det mere 
end os. To uger før mødet skrev vi en leder, der støttede initiativet, og dagen før mødet 
bragte vi stort interview med de syv kvinder bag mødet. Ugen efter brugte vi to sider på 
referat, og siden har vi bragt en række debatindlæg fra deltagerne og interview med 
yderligere et par stykker. 
 
Landsbladet udkommer hver fredag, altså dagen før mødet og næsten en uge efter. For os 
- og for initiativtagerne - var det vigtigste at give en god foromtale. Det vil jeg vove at påstå 
vi har gjort mere og mere loyalt end nogen andre. Simpelthen fordi initiativet fortjener det 
med venlig hilsen 
 
Henrik Lisbjerg 
Chefredaktør 
 

3. Følgebrevet til Djursland Landboforening 

København, 20. juli 1998 
Sekretariatschef Arne Thorsen 
Djursland Landboforening 
Lerbakken 7, Følle 
8410 Rønde 
 
Kære Arne Thorsen. 
Tusind tak for det fremsendte eksemplar af jeres (flotte) medlemsblad. Også selv om 
landsbladet bliver skældt godt og grundigt ud af jeres finurlige, anonyme skribentpar. 
Jeg vil gerne have lov at forsvare bladet, men da jeg kan se, at I først udkommer næste 
gang til november, bliver det lidt sent. Jeg vil derfor bede dig videresende vedlagte til 
Jeppe og Nille Bjerg - samt eventuelt hænge et kopi af brevet op på jeres opslagstavle. 
På forhånd tak - 
og endnu en gang 
tak for, at du tænkte  
på os 
 
Henrik Lisbjerg 
Chefredaktør 



 
Side 49 

Læserbrev til Nille og Jeppe. Jeppe surfer. - 24. akt 
 

 
I tredje scene medvirker krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Nille og Jeppe har en større 
smågriseproduktion på Djursland. 
Deres krønikeskriver har modtaget et læserbrev, - det første i Djursland-krøniken historie(!) Brevets afsender ønsker at 
være anonym, hvilket er accepteret da hun er ganske godt kendt af krønikeskriveren. 
Hun skriver: 

Nu skal du da vist snart tilbage til den oprindelige historie, jeg synes du er ved at komme langt væk 
fra 'Djursland-krøniken'.- Hvad sker der egentlig på gården ? 
- Hvad med Jeppe's smågrise, bliver de aldrig større ? 
- Har Jeppe fået musik i stalden så grisene bliver 'møre' ? 
- Hvor er deres søn, har Jeppe og Nille fået barnebarn ? 
- Hvad med Bill og Monica, har De sendt et takkekort efter besøget ? 
- Hvad mener Jeppe egentlig om Svend Auken og Henrik Dam Kristensen ? 
- Er Jeppe og Nille klar til at holde jul ? 
- Hvad ønsker de sig egentlig i julegave - en ny kaffemaskine ? 
- Er der ingen 'uartigheder' på Jeppe og Nilles gård ? 
- o.s.v. 
Jeg synes at der er mange væsentlige spørgsmål vi mangler svar på, men de kommer forhåbentlig i 
de næste afsnit af krøniken. 

 

Krønikeskriveren har sendt brevet videre til Jeppe og Nille..... 

24. akt 

Scenen er - endnu engang - Jeppe og Nilles køkken, hvor de sidder ved formiddagskaffen. - En liflig duft breder sig fra 
scenen ned til tilhørerne. - Jeppe og Nille er ved at gennemgå dagens post. 

NILLE (er netop kommet til læserbrevet og siger til Jeppe): Krønikeskriveren har videresendt os et 
læserbrev! - Sikke en masse gode spørgsmål! - Læseren spør' "Hvad sker der egentlig på gården".  

JEPPE: Ja, hvad sker her? - Det havde været nemmere at svare på, hvad der ikke sker.  

NILLE: Jeppe, de 2 næste spørgsmål er til dig: "Bliver dine smågrise aldrig større og har du fået 
musik i stalden? ".  

JEPPE: Det er nu mere dine smågrise, Nille. Det er jo dig der står for den del af bedriften. 

NILLE: Ja, det er rigtigt! For tiden har vi - gud ske lov - ikke problemer med sygdom der, - de 
trives som de skal. - Og musikken: Nej, det har vi ikke, men det var måske en god ide!  

JEPPE: Hvad spørger læseren mere om? 

NILLE: Hun spørger til vores søn og om vi har fået et barnebarn. - Men vi har jo 2 sønner, Jacob og 
Rasmus og endnu ingen børnebørn. Men hvis de har arvet din kurage skal vi nok få masser af dem. 

JEPPE (giver Nille et kys på kinden): Et er at du har ret men jeg håber ikke at der er sarte sjæle blandt 
tilhørende, - (henvendt mod tilhørende) er der det? 

FLERE TILHØRERE: Nej, nej. 

NILLE (slår en stor latter op): Det håber jeg så sandelig heller ikke for der er også et spørgsmål om Bill 
og Monica, - læseren spørger: "Har de sendt et takkekort efter besøget? ". 

JEPPE: For det første: Det var kun Bill Clinton der besøgte os her på Bjerget i 1997 og ambassaden 
har sendt os et nydeligt takkebrev. - For det andet ... 

 

(Fortsættes på næste side) 
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EN TILHØRER (råber fra salen): Jeppe, skal du ikke snart have udskiftet din avlsorne? 

JEPPE (overhører tilråbet): For det andet ... (Jeppe tar' en slurk kaffe) ... Nille, var der flere spørgsmål? 

NILLE: Ja da. - Der er spørgsmål om Svend Auken og Henrik Dam Kristensen. 

JEPPE (folder hænderne og siger salvelsesfuld) Må Gud se i nåde ned til deres fortabte sjæle. 

NILLE: .. og om hvad vi ønsker os i Julegave og om der er uartigheder her på vores gård? - Den 
eneste uartighed jeg kan mindes var da Jeppe havde lært at surfe på internettet ... 

JEPPE: Behøver denne historie at komme frem, - jeg synes den er pinlig! 

NILLE: Min mund er lukket med syv sejl! - Men pinlig, det var den da ikke, - den var vel mere 
lærerig! - Fortæl selv! 

JEPPE: Vores søn Rasmus der læser på Landbohøjskolen kan alt det der med at surfe på internettet. 
Da han sidst var hjemme på ferie lærte han mig en formiddag på ½ time, hvordan jeg finder de 
pæne hjemmesider, - men også de mindre pæne!  
Aha, tænkte jeg, lad mig komme af sted. Jeg surfede så den næste halve time alene ud i den store 
verden.  
Da Rasmus kom tilbage for at se, hvordan det gik, kunne jeg kun sige at alt var under kontrol og at 
jeg var stødt på utrolig megen FAGLIG information på nettet.  
NÅ, nå, sagde Rasmus, er det kun faglig information du har fundet? - Ja, ja, bedyrede jeg, hvorefter 
Rasmus sagde "Lad lige mig låne maskinen". Det fik han selvfølgelig lov til - Nille bruger den jo 
også til vores kassebog. 
Først afbrød han telefonforbindelsen til internettet og i løbet af nul-komma-fem rullede alt det frem 
på skærmen som jeg havde besøgt: Den ene hjemmeside efter den anden, - alt det jeg havde besøgt 
da jeg surfede, lå simpelthen på selve maskinen. Og det var IKKE kun faglige sider må jeg med 
skam melde! 
Rasmus grinede af mig! 
Men han lærte mig også, hvordan jeg sletter alle spor! 

Slut 24. akt 
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Djursland-krøniken 1999-2000 

Jeppes farestald er på internettet. - 25. akt 
 

 
Medvirkende er krønikens ene hovedperson Jeppe Bjerg. Jeppe har - sammen med sin kone Nille - en større 
smågriseproduktion på Djursland.  
Desuden medvirker flere tilhørere, foreningens sekretariatschef Arne Thorsen. og foreningens 
svineproduktionskonsulent. 

25. akt 

Scenen er Jeppes kontor. Jeppe sidder ved sit skrivebord og arbejder på sin PC.  

JEPPE (rejser sig op og siger vendt mod tilskuerne): Der sker store ting i Djursland Landboforening på IT-
området! 
For at råde bod på landbrugets svage image og problemet med 'hvorfor er der så langt fra jord til 
bord' har foreningen endnu engang placeret sig i den teknologiske front! 

EN TILSKUER: Har de nu lavet deres internet-hjemmeside om? 

JEPPE: Nej, her sigter du for lavt. Den kunne selvfølgelig godt trænge til en omgang med 
højtryksrenseren, - den står klar ude i gården! - Og Djursland-krøniken er der ikke engang.  

EN ANDEN TILSKUER: Den er der vist nu godt nok, men hvor, det må guderne vide. 

EN TREDJE TILSKUER: Den er der! Søg efter Djursland-krøniken på søgemaskinen Alta Vista! 

JEPPE: Nå så ved vi det .. skal vi søge efter den nu?  
Nej, det der er sket er: Foreningen har stillet et videokamera op ude i farestalden. Det tar' billeder 
hele tiden og hvert 10. sekund sendes der et billede ud på internettet via foreningens hjemmeside! - 
Ethvert menneske i denne verden kan lige nu se at so nr. 412 er ved at fare i vores stald her på 
Bjerget. Prøv at se her (Jeppe går over til Pc-skærmen og drejer den ud mod tilskuerne). 

DEN FØRSTE TILSKUER: Hvad er det her for noget troldværk, tror du der er andre end dig der er 
interesseret i den der gamle so? 

JEPPE: (Skal til at svare, men stopper op og lytter mod døren) Men min salighed, hvem kommer der (Arne 
Thorsen og Per Degn kommer ind på kontoret ombølget af en røgsky fra Arne Thorsens pibe). 

(De 3 mænd siger hjertelig god dag til hinanden) 

ARNE THORSEN (siger til Jeppe): Dine søer er blevet uhyre populære. Efter vi er begyndt at udsende 
video fra din farestald, får vi utrolige mange henvendelser. 

PER DEGN: Ja, de billeder vi sender her fra er jo ikke just Nøddebo Præstegård, men forbavsende 
nok er de med til at forbedre svineproducenternes image betydeligt. En hver ka' jo se med deres 
blotte øje, at dine 250 søer har det godt, selvom de står bundne. 

ARNE THORSEN: Ja det er mærkværdigt. Vi får henvendelser fra skoler, hvor vores hjemmeside 
er blevet et hit hos eleverne. 
Lærerne ringer og vil ha' en samfundskontakt-landmand ud på skolen, men allerhelst vil de jo ud og 
besøge Jeppe og Nille og se pattegrisene. Eleverne har sågar givet grisene navne! 

Slut 25. akt 

Utopi eller virkelighed? - Nej, ikke utopi, men virkelighed. Mange tusinde videokameraer står lige nu opstillet over hele 
verden. Og de sender alle døgnets 24 timer via internettet. Emnerne er mangfoldige og krønikeskriveren har netop lige 
set 'living camera' fra en stor kvægranch i USA (prøv fx. http://www.earthcam.net/).  

Tilføjelse 6/2 1999: Virkeligheden var meget tættere på en Krønikeskriveren havde kunnet forestille sig! - På 
landbrugsmaskinudstillingen 'Agromek' i Herning i januar 1999, var der på Skiold's stand opstillet en PC med 
internetforbindelse til et kamera i en dansk slagtesvinestald i Vestjylland.  
Du kan selv 'gå på besøg' i ved at klikke her! (Dette var muligt hele første halvdel af 1999! (http://www.skiold-
datamix.dk/)). 
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Kvalitetsstyring på Bjerget - Kvamilla-projektet - 26. akt 
 

 
Medvirkende er krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Jeppe og Nille har en større smågriseproduktion på 
Djursland. De har netop fået formiddagsbesøg af deres svoger nabolandmanden Jeronimus. Jeronimus har en 
produktion af mælk fra 85 køer. Jeronimus har i 2 år været 'pilot' på foreningens Kvamilla-projekt, der omfatter 
kvalitetsstyring af hele produktionen. Jeronimus er netop blevet certificeret efter den internationale standard ISO 9002, 
hvilket bl.a. har givet Jeronimus en flot omtale i Landsbladet! 

26. akt 

Scenen er Nille og Jeppes køkken. Der drikkes formiddagskaffe. 

JEPPE: Det var en flot omtale du fik i Landsbladet og billedet af dig med Kvamilla-diplomet i 
hånden, det var ligefremt smukt. 

NILLE (til Jeppe): Din drillepind! - Nej, Jeronimus, vi siger dig tillykke! - Nu kan du vel slappe af fra 
skrivebordet et stykke tid? 

JERONIMUS: Tak skal i ha'. Ja, prisen har været mange timer ved skrivebordet. 

JEPPE: Er arbejdet ved dit skrivebord det værd. Jeg har min tvivl! Og hvad får du ud af det? 

JERONIMUS: For at starte et sted: Vi har fået hele bedriften gennemgået og beskrevet. Bare denne 
proces var afslørende! 

NILLE: Afslørende? 

JERONIMUS: Ja, ligefrem afslørende og rystende var det, at en komplet liste over maskiner, 
redskaber og teknisk udstyr blev så lang. 

JEPPE: Er Kvamilla, at i skriver og skriver? 

JERONIMUS: Ja og nej. Igen, det er en proces, hvor du skifter mellem  
- at beskrive,  
- analysere og vurdere det du har beskrevet og 
- så planlægge og udføre forbedringer. 

NILLE: Jeg tror jeg forstår dig. Du prøver at se det hele sådan lidt fra oven.  

JERONIMUS: Ja, netop. Men Kvamilla er også nede på jorden! På områder, hvor det er vigtigt at vi 
gør tingene på samme måde hver gang, har vi skrevet en instruktion. 

JEPPE: Instruktioner ... (Jeppe smager på ordet). Jeg har en instruktionsbog til hver af vores traktorer, - 
er det på det lag? 

JERONIMUS: Ja, Jeppe, du er på sporet: Vi har f.eks. instruktioner til 
- blanding af fuldfoder, 
- fremstilling af sodakorn, 
- malkning etc. 

NILLE: Det må jeg sige! Men hvad kan du bruge det til. Der er vel ingen der er bedre en dig til at 
malke? 

JERONIMUS: Det kan du ha' ret i, men det gør det meget nemmere at sætte andre ind i arbejdet. Vi 
er helt uafhængige af om det er den samme husbondafløser, der kommer hver gang.  

Vi kan bruge dem alle! Og ikke mindst: Har vi afløser på, kan vi roligt tage i byen og være forvisset 
om at alt bliver passet og plejet og vel at mærke passet ok, uden ubehagelige overraskelser som vi 
så skulle rydde op i dagen efter. De afløsere vi har haft indtil nu, har kun lovord om systemet! 

 

(Fortsættes næste side) 
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JEPPE: Så langt havde jeg slet ikke tænkt: Får vi en ny afløser til en dag vi skal i byen, så bruger vi 
snart en halv dag for at sætte afløseren ind i sagerne. 

NILLE: Ja, det er tidsrøvende, - derfor forsøger vi altid at få den samme, men det er jo ikke altid 
muligt, - så nogle gange bliver vi hjemme i stedet! 

JEPPE: Nå, men det du siger er tankevækkende! - Noget helt andet: Du får da ikke mere for 
mælken.  

JERONIMUS: Nej da! - Mælken er jo ikke anderledes! Men Topdanmark har valgt at sænke 
præmien på certificerede landbrug med 10 procent, og det er ikke småpenge, Jeppe! 

Jeppe og Nille er helt lamslåede, kigger betuttet på Jeronimus, der fortsætter med at fortælle om  
- leverandørvurdering,  
- bestilling af varer ,  
- styring af miljøbelastninger, 
- vurdering af arbejdsmiljø og sikkerhed etc. 
Overalt havde Kvamilla medført at mange både små og store ting er blevet rettet! 

Da der næste gang blev holdt orienteringsmøde i landboforeningen om Kvamilla, var Jeppe og Nille ivrige deltagere! 

Slut 26. akt 

 

 

 

Inspirationen, Landsbladet 27. juni 1997: 
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Landboforeningen får ny sekretariatschef - 27. akt 
 

 
Medvirkende er krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Jeppe og Nille har en større smågriseproduktion på 
Djursland.  

27. akt 

Scenen er Nille og Jeppes køkken. Der drikkes formiddagskaffe. Det er først i juni 1999. Posten har netop været der og 
lagt dagens breve, aviser, reklamer og meget mere i en stor bunke på køkkenbordet. 

JEPPE (skimmer postbunken igennem, gør en pause, kigger videre og fisker det nyeste nummer af GOEREN op af 
bunken): Aha' - (til Nille) - her er det nyeste nummer af GOEREN. Hvad mon de har med i dag? - Nej 
se, forsidebilledet er pænt! ... Nyt fra sekretariatet? Her præsenterer den nye sekretariatschef sig 
selv - (læser ivrigt) - han er fra Kolding!  

NILLE: Det var godt de hurtigt fandt en ny sekretariatschef! 

JEPPE: Var det godt? - Det var jo ikke ham der skrev om os i Djursland-krøniken, så vi fortsætter 
lige meget hvem der er sekretariatschef! - Men hvorfor synes du det var godt, Nille? 

NILLE: Jeg tror det er godt for foreningen! 

JEPPE: Godt for foreningen? - Det forstår jeg ikke. Det vigtigste for os medlemmer er at vi har 
nogle dygtige konsulenter, som kan rådgive os. Hvem der er sekretariatschef er mig inderligt 
ligegyldigt. (Bladrer i GOEREN) - Se Nille, her er Djursland-krøniken, - vi er jo lige her! 

NILLE: Jeppe, selvfølgelig er vi lige her, du vrøvler og du tar' fejl! - Tænk på hvor mange ansatte 
der er i foreningen ud over konsulenterne. 

JEPPE: Da vores konsulent Per Degn var i Hornslet styrede han det hele! 

NILLE: Det er snart 10 år siden og de krav du stiller i dag til Per Degn er meget større. Per Degn 
kan ikke både være administrator af et stort personale og så samtidig være på toppen faglig. Det har 
Per Degn selv sagt siddende ved dette bord! 

JEPPE: Har Per Degn sagt dette? - Det mindes jeg ikke! Per Degn var vist heller ikke videre 
begejstret for den gamle sekretariatschef! 

NILLE: Nej, det var han rigtig nok ikke, men ved du hvorfor? Det var ikke rart for Per Degn, at der 
pludselig kom en, der stillede spørgsmålstegn ved hans faglige kvalifikationer. Men se: Per Degn og 
såmænd hele foreningen lod sig flytte! 

Slut 27. akt 



 
Side 55 

Dannebrogs rette brug. - 28. akt 
 

Medvirkende er krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Jeppe og Nille har en større smågriseproduktion på 
Djursland.  

28. akt 

1. scene 

Det er søndag og sommer på Bjerget. Klokken er 5 om morgenen, solen skinner og Jeppe er på vej over gårdspladsen til 
staldene. Der skal morgenfodres. 

Jeppe standser brat op, gnidder søvnen ud af øjnene og kaster blikket op ad indkørslen (for enden af indkørslen ligger 
naboens lille hus, hvor Nille så ofte er barnepige). Og hvad er det Jeppe har fået øje på? 

JEPPE (meget vred): Nej nu kan det være nok! - Det er simpelt hen noget svineri! - Nu har de endnu 
engang ikke taget flaget ned! Alle og enhver i dette land ved at flaget skal hejses klokken otte om 
morgenen og hejses ned igen klokken otte om aftenen! - Hvad er dette for en uorden! - Nej respekt 
for vores flag har de ikke. Og de forsynder sig gang på gang i mod alle regler:  
Når de tar' flaget ned lader de det sikkert slæbe hen ad jorden. Flaglinen snor de ikke om 
flagstangen, - man kan høre helt her op hvordan den flaglinen smælder mod flagstangen. Det lyder 
som en hel lystbådehavn! - Det skal være slut med at passe børn mere der. De burde rejse tilbage til 
byen, hvor de kom fra! (Jeppe er begyndt at gå videre over gårdspladsen mod fodercentralen). 

2. scene 

Det er formiddagskaffetid. Vi er nu i Jeppe og Nilles køkken. Nille er netop blevet færdig med at 
dække bord. Brygningen af kaffe er overladt til den spruttende kaffemaskine. En liflig duft af kaffe 
breder sig fra scenen ud til tilskuerne. 

JEPPE (kommer ind fra stalden. Han tar' den slidte kasket af og dasker den imod hånden så der står 
en støvsky omkring ham). 

NILLE (vender sig mod Jeppe og ser støvskyen): Jeppe, hvis du bliver ved med det der omdanner du vores 
køkken til en ny fodercentral! - (Kommer til at se ham i øjnene) - Du se vred ud og så her på en hellig 
søndag morgen? 

JEPPE (trækker Nille over til køkkenvinduet og peger ud af vinduet): Se Nille, se der, se flaget! 

NILLE: Ja, det kan jeg godt se. Det ser smukt ud! 

JEPPE: Ser smukt ud. - Det kan du sagtens sige. - Da jeg så det i morges klokken 5 så det knap så 
smukt ud! - Det har hængt der hele natten! De er respektløse! Jeg ved ikke hvad de mennesker har 
at lave her ude hos os. - Jeg synes du skal sige nej, næste gang de vil ha' dig som barnepige. Det 
fortjener de simpelthen ikke! 

NILLE: Jeppe, Jeppe. - Hvad går der af dig. Jeg synes du ellers er så rummelig. Du har en tradition. 
Ja, vi har et sæt normer. Men er disse altid de rigtige? - Vores naboer har et andet sæt, men er de nu 
ikke mindst lige så gode som vores? - Et godt eksempel er vores forskellige holdning til Dannebrog! 
- Og du har jo også din svoger Jeronimus! 

JEPPE: Hvad skal han nu blandes ind i dette her for? - Du roder altid tingene sammen! 

NILLE (rolig, men dog med et lille smil på læben): Ja, har du ikke den aftale med Jeronimus, at hvis vi 
glemmer at tage vores flag ned, så gør han det for os og lægger det på hovedtrappen. - Jeg tror du 
skal gå ud og se hvad der ligger der og hvis du ikke vil, så kan jeg fortælle dig det:  
På øverste trin ligger vores Dannebrog foldet sammen efter alle kunstens regler. Jeg har selv lige set 
det, men jeg synes du selv skulle opdage det! 

Slut 28. akt 

Er du i tvivl om vores nationale symbols rette brug, kan du ringe til Danmarks-Samfundet i Idrættens Hus i Brøndby, 
tlf. 43 26 26 26. - Jeppe har for en sikkerheds skyld ringet der over og blev ikke så lidt klogere. 
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Er livet farligt? - ... som beslagsmed? - ... som landmand?- 29. akt 
 
 
Medvirkende er en af krønikens hovedpersoner Jeppe Bjerg. Jeppe har en større smågriseproduktion på Djursland. - 
Desuden medvirker Jesper Smed. Jesper Smed er den gamle smed på Bjerget. I dag har Jesper Smed diplom på at være 
exam. beslagsmedemester. Så Jesper arbejder kun med skoning af heste og det er en stor forretning med 5 svende. 

29. akt 

Vi er i den gamle smedje. Jesper er netop blevet færdig med skoning af en Fjordhest. Jeppe sidder på den sodsværtede 
gamle bænk i et hjørne af smedjen. 

JEPPE: Jesper, nu må du ha' tid! - Kom og sæt dig ned, jeg må høre hvad du går og laver. 

JESPER SMED (går hen til Jeppe, men bliver stående): Det skal jeg sige dig: Hvis jeg ikke lige arbejder 
som du netop har set, så laver jeg APV'er! 

JEPPE: (langsomt) A-P-V'er-hvad for noget? - Du plejer da at være den sidste til at bruge alle de der 
nymodens ord! 

JESPER SMED: Ja, Jeppe, men nu har piben fået en anden lyd: Jeg har fået besked fra de højere 
magter! - Jeg skal skrive en arbejdspladsvurdering, (Jesper Smed gentager langsomt) arbejds - plads - 
vurdering! Her har du A'et, P'et og V'et. 

JEPPE: Aha'. - Den fik jeg: APV står for arbejdspladsvurdering. Det er nok det jeg har hørt den 
gamle baron på slottet snakke om, - han har været på kursus i en uge til 5.000 kr. - eller var det 
10.000 kr. Han har jo folk i både mark, stald og skov - men det har du da ikke? 

JESPER SMED: Nej, men jeg har 5 dygtige svende! - Og jeg har været på lovbefalet kursus! - 
(Tager en formular fra et bord) Jeppe, hør blot her: (læser op) "Vurderingen skal bestå af en identifikation 
og en kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold" ! 

JEPPE: Hillemænd, sikke ord. - Havde jeg dog min søn Erasmus Montanus her. Erasmus læser på 
Landbohøjskolen og kan alt det der med identifi'sion! - Og korttegning, det kan han vist også. 

JESPER SMED: Husk jeg har også været på kursus lige som din baron. - (Med høj røst) Intet ord er 
for mig hverken helligt eller fremmed mere! - Men jeg blev gal, da jeg fik papirerne tilsendt! 

JEPPE: Ja, jeg kan ligefrem se det på dig, men hvad gjorde du så? 

JESPER SMED: Jeg klagede til vores lokale folketingsmand, - det plejer jo at hjælpe. Men han 
kunne intet gøre! - Så jeg måtte jo i gang! 

JEPPE: Nå, hvad skrev du så? 

JESPER SMED (læser op): "Under skoning af hesten er det absolut nødvendigt, at personen står 
ganske tæt på hesten, ja undertiden under den. Disse for personen ofte ukendte heste reagerer med 
et uberegnelig og uhensigtsmæssigt biologisk adfærd". 

JEPPE: Godt Jesper Smed, du har virkeligt lært nogle ord på dit kursus - jeg tror sågar såkaldte 
politiske korrekte ord, - du imponerer mig! 

JESPER SMED (tager i mod de rosende ord og ranker ryggen): Ja, Jeppe, du har som sædvanlig ret, men 
jeg er jo også lige fyldt 60 og jeg kunne såmænd skrive en doktorafhandling om det, jeg har været 
ude for. - Men Jeppe: Hør her mit løsningsforslag, der skal nemlig altid være en løsning for ellers 
har du jo ikke et problem. (Jesper Smed læser op igen) "Personen skal iklædes en ishockey-
målmandsdragt og hjelm med brudsikker visir til værn mod spark fra hesten. For at undgå at blive 
trådt over tæerne, skal personen iføres dykkerstøvler.". 

 

(Fortsættes næste side) 



 
Side 57 

JEPPE (er ved at dø af grin): Der fik du dem! - Men sådan kan du jo slet ikke arbejde? 

JESPER SMED: Det er jo lige det! 

Slut 29. akt 

Ikke kun i Jespers beslagsmedje er der fokus på sikkerheden! 

Landsbladet fra d. 17/9 1999 har på forsiden overskriften DØDSULYKKER RAMMER DELTIDSBØNDER. - "15 
ud af det rekordhøje antal på 20 dødsulykker i år har ramt deltidslandmænd. ...". 

Og dagbladet Politiken følger op d. 18/9 1999 - også på forsiden - med overskriften BLODIG SOMMER I 
LANDBRUGET. - Herfra skal blot citeres: "Siden foråret er 11 dræbt af arbejdsulykker i landbruget, og dermed har 
branchen i år kostet 20 livet. En konstant stigning i antallet af arbejdsulykker de seneste år kulminerede nu med et 
dødstal, der er en fordobling i forhold til sidste år. ...". 

[ ]  Inspirationen 

Landsbladet, 17/9 1999, - et klip: 

 

Politiken, 18/9 1999: 
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Er der et kærlighedsliv på Bjerget? - Jeppe har fødselsdag. - 30. akt 
 

 
Medvirkende er krønikens hovedpersoner Jeppe og Nille Bjerg. Jeppe og Nille har en større smågriseproduktion på 
Djursland. 
I 30. akt er der 2 scener: Første scene foregår på Jeppes gårdsplads. Anden scene er henlagt til Nilles hyggelige køkken. 

 

30. akt 

1.scene, på gårdspladsen 

Klokken er 9. Jeppe kommer ud fra fodercentralen. Jeppe ser lidt træt ud. Han er også godt støvet til: Den sidste ½ time 
er brugt i centralen, hvor korn er blevet malet, foder er blandet og fodringsanlægget justeret.  

Jeppe standser og kigger ned over landsbyen og får øje på en flagstang, hvor fra Dannebrog smælder i vinden. Flaget er 
hejst hos Jeronimus og Magdalone, hvis jorde støder op til Jeppes. Jeppe studser lidt, kommer så pludselig i tanke om, 
at det er hans egen fødselsdag, det havde han faktisk fortrængt! Men nu er han ikke i tvivl: Det er hejst til ære for ham 
selv!  

Man kan ligefrem se på Jeppe, at han får det bedre: Han ranker ryggen, smiler ved sig selv og retter blikket mod toppen 
af deres egen flagstang. - Ja, sandelig, der er Dannebrog jo også hejst. - Jeppe bliver helt rørt: Da Nille gik ind fra 
stalden kl. 8 har hun givet sig tid til at hejse flaget for ham! 

2. scene, i køkkenet 

Fra scenen og ud til tilskuerne breder der sig en liflig duft af friskbrygget kaffe. Nille er i gang med at sætte frokost 
frem. Midt på bordet lægger hun 2 gaver som Jeppe skal have, når han kommer ind. Det lille Dannebrog findes også 
frem og stilles på bordet. Man kan hører det rumstere i baggangen: Jeppe er på vej ind! 

JEPPE (siger på vej ind): Ah, hvor her dufter! (går hen til Nille og giver hende et kys på kinden) Kære Nille, 
jeg blev så glad, da jeg så at flaget var hejst, tak for det. 

NILLE: Selv tak kære Jeppe (Nille giver også Jeppe et kys på kinden). 

JEPPE: Og ved du hvad, Nille: Jeronimus og Magdalone flager også! Jeg er overbevist om at de gør 
det for at glæde mig. 

NILLE: Ja, det er jeg også overbevist om at de gør!- Men sæt dig nu ned, kaffen er skænket og der 
er også gaver til dig. 

JEPPE: Gaver til mig? - Nu har du vel ikke flottet dig igen, (lidt bebrejdende) du ved jo at vi skal 
spare, hvor vi kan spare! (Jeppe sætter sig ned). 

NILLE (overhører bevidst Jeppe, sætter sig også ned og rækker Jeppe den første gave): Her Jeppe, 
her er der noget du bliver glad for! (Nille sætter sig til rette i stolen og betragter spændt Jeppe). 

JEPPE (pakker gaven ud, - både lidt surmulende og modstræbende. Lyser dog op da han ser at det 
er en stor flaske Gl. Dansk): Tak Nille, den er jeg glad for (giver Nille endnu et kys på kinden). Ja, 
Gl. Dansk skal vi ha', når vi får besøg af Per Degn (Per Degn er deres gamle konsulent). 

NILLE (rækker Jeppe den anden gave): Jeppe, her har du en ekstra gave. Nu må vi se om Per Degn også 
bliver glad for den! 

JEPPE (forsøger at føle sig frem til hvad det kan være): Nille, må jeg gætte mig til at det er de sædvanlige 
uldne sokker? 

NILLE: Jeppe, gæt du bare, men du gætter det aldrig! 

JEPPE (begynder at pakke op og endelig): Nille, hvad er det? - Det er jo et par gedigne underbukser! - 
Det var en god ide. 

NILLE: Gedigne og gedigne, det er så meget sagt! - Prøv nu at undersøge dem! 

 

(Fortsættes næste side) 



 
Side 59 

JEPPE : Er de slet ikke til mænd? (Læser langsomt op indpakningen): Her står: "Trusser med vandret 
gylp", - Nille, hvad er dog dette? (vender sig mod tilskuerne og siger) Nu er vi vist for intime, er vi ikke 
også? 

EN MANDLIG TILSKUER (råber fra salen): Jeppe, vis du er en mand! 

EN KVINDELIG TILSKUER: I er lige på kanten, men vi lukker bare øjnene! 

EN TREDJE TILSKUER: Hvad er dette for noget? - Jeg sidder her og forventer at høre sidste nyt 
om sekretariatschefen, men så sidder i bare og vifter med et par trusser! 

EN FJERDE TILSKUER (noget yngre end de 3 forrige): Det er helt OK. - Vi er vist ved at nærme os 
kernen i landbokulturen.  

ANDRE TILSKUERE (holder hænderne op for øjnene, men spreder dog fingrene). 

NILLE (efter at tilskuerne er faldet til ro): Kære Jeppe, du skal ikke være så genert! I virkeligheden er det 
jo bare os to! 

JEPPE (besinder sig): Jeg er helt rolig. Men hvor får du sådanne ideer fra? 

NILLE: Ja, hvor får jeg dem fra? - Det vil jeg gerne sige dig, - der er jo reklamer for dem overalt 
inde i storbyen. - Det er i øvrigt Magdalone, der har anbefalet mig dem som en oplagt gave til dig, - 
hun sagde ved vores sidste pigeaften: "Gylpen på tværs er bare sagen. Så er det som en lille 
lomme!". 

JEPPE: Jeg tror jeg hellere må holde nogle mandeaftener med Jeronimus! 

Slut 30. akt 

Jeppe er endnu ikke begyndt at bruge sin nye underbukser, men hvem ved, det sker måske en dag! 

 

 

 

 

 

 

[ ] Inspirationen, delvis, Politiken 30. oktober 1999: 
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Farvel Nille og Jeppe. - 31. akt 
 

 
[1] Djursland-krøniken startede januar 1993 og sluttede november 1999 med 30. akt. - Men hvordan får jeg sagt farvel 
til Nille og Jeppe? Nille og Jeppe har nemlig også været en del af mit univers de sidste 7 år! Jeg har besluttet, at jeg vil 
gøre det ved at 'genoptrykke' - i uddrag - min besvarelse af en stilekonkurence. Besvarelsen findes i Ugeskrift for 
Landmænd - datidens tidsskrift for agronomer - nummer 39, 25. september 1964.  
Da jeg skrev den, startede samtidig min indsamling af stof til krøniken! - Så vær-så-god, kære Nille og Jeppe, her 
kommer nu meget i kan nikke genkendende til: Dansk Landbrug anno 1964: 

 

31. akt 

Mit udbytte af deltagelse i det landøkonomiske ungdomsarbejde 

Gennem støtte fra "Carlsberg Mindelegat" for Brygger J. C. Jacobsen deltog repræsentanter for 
dansk landboungdom i et stort stævne i Wales for nylig. Deltagerne blev udpeget gennem en 
stilkonkurrence over emnet "Mit udbytte af deltagelse i det landøkonomiske ungdomsarbejde". I det 
følgende bringes (et uddrag af) en af de præmierede stile, skrevet af den 18-årige Jørgen 
Tscherning, som er elev under Landhusholdningsselskabets landvæsensuddannelse. 

Efter at have gået i skole i 10 år og afsluttet med realeksamen fra Birkerød Statsskole i 1962 syntes 
jeg, at det kunne være nok med dette bogliv. Jeg tog, efter en studierejse til nogle landbrugsegne i 
Italien, plads på en gård her ved Frederikssund den 1. august 1962 som landvæsenselev. 

Efter at have været med til at høste og tage roer op og alt det andet efterårsarbejde og fået lidt 
muskler, hård hud og indgroet snavs i næverne samt en forfærdelig bunke forstand på landbrug, 
indmeldte eg mig i november i den landbrugsfaglige ungdomsskole, i hvis undervisning jeg også 
deltog i denne vinter. 

Der var undervisning 3 steder i amtet: Skibby, Helsinge og i Slangerup, hvor jeg deltog. Det var en 
god vinter, hvor den, der ville, kunne lære en masse, hvad man også vil se af vores timeplan. 

Undervisningsplanen den første vinter 

Vi begyndte undervisningen kl. 3 om eftermiddagen og holdt fyraften kl. 20. I de to første timer 
havde vi regnskabsføring, dernæst en time dansk, og fra 18.20 havde vi landbrugslære. 

Til regnskabsføring brugte vi sparekassernes regnskabsbog for 7. klasse. Denne bog var noget 
simpel for en del af os, idet vi var nogle stykker (3), som havde realeksamen; men resten, d.v.s. 15, 
var gået ud af 7. klasse, og det voldte dem meget store hovedbrud at komme gennem bogen. 
Læreren kunne ved eksempler i bogen plus sværere opgaver, som han selv lavede, give os et 
grundlæggende kendskab til regnskabsføring. 

Vores landbrugslærer havde vi også til dansk. Vi skulle lære at skrive og stave rigtigt. Dette blev vi 
dog snart kede af og begyndte at udfylde blanketter. Vi fik hver 2 konvolutter fulde. 

Efter at have udfyldt de fleste af dem med de særeste adresser holdt vi også op med det og brugte 
timerne til landbrugslære, idet vi var kommet et stort stykke bagefter. 

De bedste timer 

De bedste timer, vi havde, var utvivlsomt landbrugstimerne. Som undervisningsmateriel brugte vi 
de af "Det kgl. danske Landhusholdningsselskab" udgivne arbejdshæfter til den landbrugsfaglige 
ungdomsskole. Disse hæfter er førsteklasses undervisningsmateriale. Tidligere formede 
undervisningen sig som foredrag med efterfølgende diskussion. Men ved at bruge disse hæfter 
fanger man bedre elevernes opmærksomhed, og de deltager så aktivt i undervisningen hele tiden, 
hvorimod en og anden kan, i hvert tilfælde i vores aldersgruppe, ved lange foredrag sidde og blunde 
i det skjulte. 

Man blev undervist i kvægavl, staldhygiejne, malkning og mælkehygiejne samt gødningslære, fysik 
og motorlære. 

(Fortsættes næste side) 
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En uge på landbrugsskole 

I kurset indgik der også et en uges ophold i kostskoleform på en landbrugsskole. Vi var på 
"Fjordvang Landbrugsskole" ved Ringkøbing, hvor alle 65 elever fra de tre skoler i amtet var med.  

De fleste af timerne brugte vi på motorlære og traktorteori, efterfulgt af praktiske øvelser i 
maskinhallen. Først havde vi teoretisk undervisning i to timer, dernæst lige så mange timer i 
maskinhallen, som virkelig var noget værd. Vi skilte motorer og karburatorer ad, undersøgte 
traktorens elektriske system (selvstarter, akkumulator, dynamo o.s.v.), fandt ud af 
tændingsrækkefølgen på 8-cylindret (justerede ventiler og tændspole) og kørte med en Deutz traktor 
efter en grundig gennemgang af instruktionsbogen. 

For at vi alle sammen skulle være med, var vi inddelt i hold á 3 mand og fik til hver øvelse 
udleveret en vejledning, på hvis ene side der stod, hvad vi skulle gøre, og på den anden side en lang 
række spørgsmål, som vi skulle besvare mundtligt til læreren, som i øvrigt var fra selve skolen. 

Hvorledes undgår man traktorulykker? 

For at gøre opholdet så lærerigt som muligt havde man også skaffet os nogle foredragsholdere. En 
af dem, fabriksinspektør Ørsted-Müller fra Kolding, holdt foredrag med emnet: "Hvorledes undgå 
man traktorulykker?". 

Jeg husker særlig, at han pointerede brug af styrtsikkert førerhus og afskærmning af 
kraftoverføringsaksler. Foredraget blev underbygget med makabre lysbilleder samt efterfølgende 
film, som gjorde et stærkt indtryk på os. Der var endda nogle af de yngste, der blev ilde tilpas, hvad 
sikkert også var meningen. 

Regulering af Skjernåen - Vedersø kirke og Kaj Munk 

Desuden holdt forstanderen foredrag om Vestjylland geologi og geografiske oprindelse, og en af 
vores lærere forklarede os om landbrugets organisationer som f.eks. Breedania, Oxexport, D.L.K., 
Landbo- og husmandsforeninger og andelsforetagener. Idet vi var ved Ringkøbing fjord og dermed i 
Skjernboens land, havde vi også den kendte forkæmper for regulering af løbet, gårdejer Smedegård 
Mortensen, heroppe på skolen. 

Vi var på 3 lange busture for at se nogle andre landskabsformer, end vi var vant til hjemmefra. Først 
var vi rundt om Ringkøbing fjord, dernæst nede at se på statshusmandsbrug ude "i sandet" på Sdr. 
Vium Hede og ti slut oppe i Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk var præst, for også at få noget kultur 
med. ... 

Isbryderfærgen "Holger Danske" 

Ja, det var en dejlig uge på "Fjordvang", vi lærte noget, vi lærte først da hinanden at kende, og vi 
oplevede noget. (Det var i den uge, da vi skulle hjem, at Store Bælt frøs til, busserne måtte blive 
stående på Fyn, og vi sejlede med isbryderfærgen "Holger Danske", idet al anden sejlads var 
umulig). ... 

"Unge Landmænd" 

Mange mødte hinanden igen, da vi gik til "Unge Landmænd" her i Slangerup-kredsen. Det er en 
uanstændig billig pris, som man skal betale for et medlemskort, kun 10 kr., i betragtning af al den 
kaffe man får og al den viden m n kan tilegne sig, hvis ellers konsulenten kan overdøve vindens 
rusken i træerne og tilhørernes snakken bagerst i geleddet. Det var et godt program, der var blevet 
lagt.  

Vi var ude at se på vidt forskellige gårdtyper og driftsformer f. eks. et avlscenter for svin, et 
kvægdemonstrationsbrug, et fremavlssted for korn og frø samt et superrationelt drevet landbrug, 
som også havde forsøgshold med båndsprøjtning i roer.  

Lederne af besøgene var konsulenter, assistenter og landbrugslærere, og der var meget at lære, da  

(Fortsættes næste side) 
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det var dygtige folk som f.eks. kvægavlskonsulent Stryhn. Det var også dejligt at se, hvilken orden 
der altid var på de gårde vi besøgte; der var kalket og fejet overalt, og der herskede en pinlig orden 
over det hele. Det kan give inspiration til at gøre noget lignende der hjemme. ... 

2. års undervisning 

I vinteren 1963-64 deltog jeg igen i "Den landbrugsfaglige Ungdomsskole". ... Vi var igen i år på 
"Fjordvang" og havde lige så stort udbytte. Vi var dog kun ude at se på landbrug en gang og fik kun 
et foredrag. Foredraget blev holdt af en repræsentant for "International Harvester", som meget 
detaljeret gennemgik det hydrauliske system (vægtoverføring) og den hydrauliske styring på de nye 
firehjulstrukne I-H-traktorer. ...  

De fleste timer blev brugt på værktøjslære. Virkelig nyttig undervisning (jeg kunne f. eks. tage hjem 
og opdage, at klingen i nedstrygeren sad omvendt, det havde også altid gået noget trægt med al for 
mange træ, når jeg skulle save i jern). .. 

Slut 31. akt 

Efterskrift 20/6 2000: Teksten ovenfor er ca. halvdelen af stilen som gengivet i "Ugeskrift for Landmænd". Udeladte 
dele er markeret ved '...'. 

 

[1] Bemærk: Nærværende akt - 31 - har ikke været publiceret i Goeren! 
Efterfølgende er fra Fr.borg Amts Avis 30/6 1964: 
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Rekommandationer til udvalgte læsere 

Børn 

Flingo, en godnathistorie: 20. akt.  

Landbrugskonsulenten 

Landboforeningen får ny sekretariatschef: 27. akt.  -  Økonomikonsulenten rådgiver Nille og Jeppe: 
21. akt.  -  Der lægge budget, men kommer det hele med? 3. akt, scene 1.  -  Erasmus er hjemme på 
ferie. Kan han 'sælge' sine teorier? 2. akt, scene 2, 3 og 4.  -  Lisbeth har været på kursus i 
assertionstræning. Hvad har hun lært? 2. akt, scene 1.  -  Kan Per Degn rådgive Jeppe i Pc-køb? 1. 
akt, scene 1 og 2.  

Fremtidsforskeren 

Vision: En Pizza-farm på Danmarks Landbrugsmusæum, Gl. Estrup: 19. akt.  

Bill Clinton 

Bill Clinton besøger Nille og Jeppe på Bjerget: 18. akt.  -  Læserbrev til Nille og Jeppe. Jeppe 
surfer: 24. akt.  

Gastronomen 

Jacob på Hawaii og i Japan: 14. akt.  -  Søren Ryge og DR-Derude besøger Nille: 12. akt.   -  Nilles 
krydderurtekogebog. En gave til dig i dit køkken. Tillæg til 12. akt.  

Landbokvinden og Landsbladets chefredaktør 

Nille er til landbokvinde-stormødet i Vejle 25-4-1998: 23. akt, 1. og 2. scene.  -  Chefredaktørens 
brev: 23. akt, 3. scene. 

Og for dig, der er interesseret i livet/kulturen på landet 

Farvel Nille og Jeppe. Landboungdom, anno 1964: 31. akt.  -  Er der et kærlighedsliv på Bjerget? 
Jeppe har fødselsdag: 30. akt.  -  Er livet farligt?: 29. akt.  -  Dannebrogs rette brug: 28. akt.  -  Nille 
læser antropologi: 16. akt.  -  Nille besøger sin mors 3 søskende: 15. akt.  -  Skal Jacob forlade den 
fædrene gård ? 13. akt.  -  Nabo Jeronimus har kvalitetsproblemer med sin mælk:.3. akt, scene 1.  -  
Er Jeppe 'den passive landbokultur' ? 2. akt, scene 5.  -  Kender de Jeppe i banken? 1. akt, scene 3 
og 4.  

Den offentlige instans 

Amtets Miljø- og Naturforvaltning er efter Jeppe: 4. akt.  -  Den kommunale miljøtekniker kører 
kattekillingen over: 2. akt, scene 8.  -  Nille snakker med en 'dame' fra EU-direktoratet: 2. akt, scene 
6 og 7.  

Og hvis du er interesseret i landbrug og IT 

Jeppes farestald er på internettet: 25. akt.  -  En kortslutning af tid, sted og personer (Rasmus på 
internettet): 11. akt.  -  Kan Per Degn rådgive Jeppe i Pc-køb? 1. akt, scene 1 og 2. 

Og ikke mindst, den jagede krønikeskriver 

Farvel Nille og Jeppe: 31. akt.  -  Jagten på Krønikeskriveren: 22. akt.  
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Konsulent, cand.agro. Jørgen H. Tscherning.  

Stenhusvej 12, Eskerod, 8543 Hornslet, tlf. 3021 4700. 
http://tscherning.mono.net 

tscherning@gmail.com 
 

Har i perioden 1980 - 2003 undervist inden for det brede område "Personlig udvikling", herunder  
transaktionsanalyse, forhandlingsteknik, salgstræning, assertionstræning og  

BPR (Business Process Reengineering). 
 

Virkede i perioden 1980 -2003 som instruktør bl. a. indenfor landbrugets efteruddannelse af landmænd og 
rådgivere, på landbrugsskoler af driftslederelever og i tilknytning til Dansk Ingeniørforbunds regionale 

efteruddannelse. 
 

Ansat som udviklingskonsulent 1972-2012 ved IBM, tidligere MærskData og , LEC, Landbrugets EDB-Center 
i Århus. 

 
Var i en årrække fast skribent ved "Goeren", der er medlemsblad for  

Djurslands Landboforening (Djursland-krøniken). 


