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Udsigt fra godsets vejrmølle, der driver elektricitetsværket.
Man ser en del af avlsbygningerne med hovedbygningen i baggrunden.

Egebjerggård i det skønne Nordfyn
Skandinaviens første elektriske rugehus. Storslået indvinding af land,
der lå ufrugtbart hen. Flyvesandet. Fynboernes nye badestrand med klitter
og Kattegats blånende bølger.

Solens varme stråler leger spillende i
Kattegattets evigt rullende bølger, der i en
stadig enslydende lyd brydes mod Nordfyns
hvide strand og lokkende, snart sagte, snart
brusende, drager Fyns folk til sig for ligesom at
tvinge dem ud i sit svalende kolde vand.
Nær det sted, hvor den ensformige lyd synes at
være særligt dragende, knejser Egebjerggårds
stolte hovedbygning op mellem den store parks
herlige træer, der synes at stræbe mod himlen
som for at takke for det skønne sted, de har
fået lov at vokse.
Vest for hovedbygningen ligger avlsgårdens
mange røde bygninger, og herfra er det, at hele
det interessante kultiverings- og agrararbejde,
godsejer Ingemann har sat i gang, ledes.
Mange af Nordfyns flade, magre græsgange –
og specielt dem yderst mod Kattegat – har
gennem mange tider været anset for
uopdyrkelige og har fået lov til at ligge hen, og
får og kreaturer har her gået og ført en herlig

tilværelse.
På Egebjerggård er der også mægtige flade
arealer, hvor fårene gennem lange tider har
været enerådende.

Egebjerggårds hovedbygning.

Høns ruger fasaner ud!

Avlsbygninger.

Landvinding!
Godsejer Ingemann, der købte Egebjerggård,
eller som det da hed ”Einsidelsborg” for tre år
siden, efter at være vendt hjem fra et årelangt
ophold på Malakka, hvor godsejeren havde
været manager på nogle store oliepalmeplantager, har imidlertid besluttet at
opdyrke en stor del af disse græsgange, og
derfor sat et mægtigt dræningsarbejde i gang.
De store arealer er alle blevet gennemkrydset
med kanaler, og da det i den tørre periode var
meget vanskeligt at holde vandet i kanalerne,
blev der opført et stort pumpeanlæg, der drives
af en traktormotor. Dette er dog kun en
midlertidig foranstaltning, idet det er hensigten
at opføre en permanent pumpestation til at
regulere vandet i kanalerne med. Når
pumpestationen er færdig, vil man også, hvis
det skulle blive nødvendigt for at bevare
græsset for solens brændende stråler, kunne
sætte en del af græsgangene under vand.
Foreløbig, indtil kultiveringsarbejdet af
græsgangene er endt, går der en stor mængde
får, over 300 moderfår, og godsejeren venter
allerede i november lam, således at de kan
være af passende størrelse til julen, hvor flere
og flere mennesker nu spiser lammesteg.
Fårene er afkom af den gamle bestand,
vædderne derimod af Southdown race, indført
fra England. Denne krydsning giver et
ualmindeligt godt slagtelam.
Et stort kultiveringsarbejde er allerede
tilendebragt på Egebjerggård. Det er
tilkultiveringen af den store skovmose på over
100 tdr. land. Vi omtalte for et par år siden
dette arbejde, da det var fuldført, og nu, kun to
år efter, vokser der det bedste og frodigste
korn, hvor før lå et fugtigt, sivbevokset areal.

På nogle store marker med alenhøjt græs lige
mellem de store græsgange og skovene, har
godsejeren ladet indrette et stort fasaneri.
Mellem det høje græs ligger lange rækker af
små hvide huse. Dette er også alt, hvad man
ser, når man nærmer sig græsmarkerne, men
går man forsigtigt nærmere og ned mellem de
lange rækker huse, ser man i hundredvis af
små, vævre fasankyllinger, der piler afsted eller
lægger sig fladt ned på jorden, når de ser
fredsforstyrrerne komme. De små
fasankyllinger er blevet udruget af almindelige
høns, efter at man har fanget fasanerne om
vinteren og holdt dem i store overdækkede
gårde vinteren og foråret igennem. Når de så
har lagt æggene, får de lov at slippe ud i
skoven igen, mens æggene bliver bragt til et
stort rugehus ved det idylliske skovfogedhus.
Her ligger i små kasser et stort antal rugehøns,
og under dem bliver æggene så lagt. Så snart
æggene er blevet udruget, flyttes hønen og
kyllingerne ud i græsmarkerne. Her løber de
små kyllinger fra morgen til aften og befinder
sig strålende på det dejlige terræn. Men også
her lurer faren. Rovfugle, måger, krager og
væsler gør ofte angreb på de små kyllinger,
men for at forhindre dette, står en forstelev
dagen lang vagt ved marken for at skræmme
angriberne væk.

Et udsnit af marken med fasaneriets mange
småhuse.

En ny fynsk badestrand
Hvis man fortsætter forbi skovfogedhuset ind
gennem skoven, kommer man ned til en dejlig
strand med den bedste badestrand, man kan
forlange. Hvor utroligt det end lyder, er her de
vidunderligste klitter, hvor de badende kan
søge ly for vinde.
For at fynboerne skal få lejlighed til at glæde
sig over dette herlige badested, har godsejer
Ingemann nu åbnet stranden for besøgende.
Der er blevet bygget toiletter ved stranden og i
det hele taget gjort alt, for at badegæsterne
skal befinde sig vel. Det er en smuk tanke,
godsejeren har ført ud i virkeligheden, og
fynboerne skal nok vide at skønne derpå.
Fra klitterne kan man se over til de store skallegrave, der også findes på Egebjerggårds areal.
Her er etableret tipvognstog ud i vandet for at
skallerne på en let måde kan bringes op på
land, hvor de ligger og tørrer, hvorefter de
bliver opkøbt af skalle-eksportørerne.

Kystparti med Egebjerggårds Storskov i baggrunden.

Nærmere gården ligger de store køkkenhaver.
Her dyrkes alt, hvad der bør være i en
køkkenhave. Alle slags kål, kartofler, asparges,
jordbær, alle mulige frugter etc. etc. Her er
talrige gartnere dagen lang beskæftiget med at
værne og passe de mange planter, og hver
morgen bliver der høstet, hvad der er at høste,
og på godsets store lastbiler bliver det
transporteret ind til Odense, hvor det bliver
solgt i godsets forretning i Vestergade.

Gartneriet.

Et elektrisk rugehus
Det er dog ikke alene frugten, der hver morgen
bliver bragt til byen. Også masser af æg fra
godsets store hønseri, bliver ført ind i
forretningen. Hønseriet blev desværre for kort
tid siden, som det huskes, hærget af en
ildebrand, hvorved et stort hus med en del
rugemaskiner blev fuldstændig ødelagt. Det
gjorde dog intet afbræk i æggesalget, idet
godset alligevel hver dag har kunnet levere det
tilstrækkelige antal æg til at klare
efterspørgslen fra Odenseanerne.
til erstatning for det nedbrændte hus lader
godsejer Ingemann nu opføre et helt moderne
elektrisk rugehus. Her vil der ingen
rugemaskiner findes, idet rummene bliver
elektrisk opvarmet, og når æggene så bliver
anbragt på hylder i rummet, kan man få netop
den varme- og fugtighedsgrad, der er
nødvendig for udrugningen.
Denne fremgangsmåde er betydelig billigere
end den gamle, og så er den ikke så
brandfarlig. Det er det første sted i
Skandinavien, at et sådant elektrisk rugehus er
blevet opført.
*
På et stort gods er der selvfølgelig også et stort
kreaturhold, der hver dag leverer et betydeligt
kvantum mælk. Derfor er der også i forbindelse
med staldbygningen blevet opført et stort
afkølingsrum for mælken, for at den skal kunne
holde sig under transporten til mejeriet.
Af heste findes der også et betydeligt antal, og
på godset opdrætter man selv heste i stor stil.

Champignon i stedet for svin!
Svinene er det imidlertid, som alle steder,
vanskeligere med. Det kniber med at få det
tilstrækkelige antal svinekort, og derfor er
svineholdet blevet stærkt indskrænket. For at
de store svinehuse dog ikke skal stå ubenyttede
hen, har godsejeren ladet indrette Champignonhus i et af dem.
Her, hvor svinene tidligere gryntede muntert til
hinanden, hersker nu mørke og dyb ro. Alle
vinduerne er tildækkede, for at solen ikke skal
trænge ind til champignonerne, der står i lange
rækker i husets indre. Så snart de har nået en
passende størrelse, skæres de af og føres med
den øvrige avl ind til Odense, odenseanerne er
store yndere af champignons.

Godsejer Ingemann og godsets største tyr.
Tyren blev fløjtyr ved dyrskuet i Otterup.

Godsejer Ingemann.

Lige uden for avlsgården står godsets store tyre
tøjrede. De er sædvanligvis meget skikkelige,
også den dag da vi aflagde besøg på godset. De
var endog så venligt stemte, at de lod sig
fotografere.
Som man vil forstå, er det gamle gods’ drift i
allerhøjeste grad blevet moderniseret, men
trods det, er der ikke gået noget af den
romantiske duft bort derfra, og da vi efter endt
besøg forlod godset gennem den smukke allé
og pludselig hørte hestetrampen bag os, måtte
vi gribe os selv i ikke at føle os hensat til gamle
dage og tro, at det var salig hr. Mourids
Podebusk, der på sin ædle ganger red ud for at
jage godsets rige vildtbestand.
Max.
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Kort over terrænet ved Egebjerggård med den nye badestrand, som godsejer
Ingemann åbner for offentligheden. Pilen viser tilkørselsforholdene.

