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Sandsynligvis bygget
i 1688
Har ligget på Barrit
Langgade i Barrit
Blev nedtaget og flyttet til museet i 1950
Den var oprindeligt
6 fag lang, men kun
4 fag blev flyttet til
museet
Laden var oprindeligt en lade, hvor
tærskningen af kornet
foregik. I dag er den
indrettet med diverse
landbrugsredskaber
Kornet var en vigtig næringkilde for
landbefolkningen, da
det kunne bruges til
brød, grød og øl

Tærskelo

Husets
historie
En tærskelo brugte man til at forarbejde årets høst. Arbejdet var
hårdt, men nødvendigt fordi korn indgik i stort set al mad til
bonden. Tærskeloen her har også en særlig tagkonstruktion, der
adskiller den fra andre lader.
Tærskning

Man skulle arbejde meget for at få det korn, der kunne bruges til mad. Man
såede primært havre, som kunne bruges til at fodre heste samt hvede, rug
og byg, der blev brugt til brød, grød og ølbrygning. I 1800-tallet spiste man
gerne ½ kg rugbrød per mand om dagen. Hvedebrød var kun forbeholdt højtider som jul og Store bededag, hvor man spiste varme hveder. Fremstillingen
af korn krævede en masse arbejde, og et af de hårdeste var tærskningen. Det
foregik i tærskeloen, som enten var en separat bygning eller gemt i enden af
en lade. Det var her, man skilte kernerne fra halmen ved at slå på det. Det var
vinterarbejde, og før industrialiseringen af landbruget var det et hårdt manuelt arbejde, der foregik med en plejl (se billede). En tærskelo var ofte en smule
højere til loftet, så plejlen ikke ramte ind i bjælkerne. Fattige folk såsom husmænd brugte ofte en stok frem for en plejl, da de ikke havde så meget plads.

Tærskeloen på dets oprindelig placering på gården i
Barrit. Fotoet er taget omkring 1949.

Ladens konstruktion

En sulebygning er en speciel form for bygningskonstruktion der blev brugt ved
opførelser af lader og stalde. Denne bygning har lighedstræk med en sulebygning, men en egentlig sulekonstruktion har den ikke. Ordet sule har samme
betydning som ordet søjle. En sulebygnings ydervægge og skillerum er stort set
de samme som ved almindelige bindingsværkshuse. Forskellen ligger i tagkonstruktionen. Ved almindelige bindingsværkshuse bæres taget af ydervæggene,
mens halvdelen af sulebygningens tag bæres af flere tykke bjælker (kaldt åsen),
der går gennem huset i hele dens længderetning. Åsen bæres af en række tykke
lodrette stolper kaldet suler. Tidligere var sulebygninger almindelige på Fyn og
i Salling, og der var også eksempler på dem i Østjylland. I dag findes de stort
set kun på museer.
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