
Solen skinner, og det er godt høstvejr. Erik 
kører ud på sin første tur i marken for at 
blive fortrolig med den nye mejetærsker.

Nogle steder er jorden blød. Erik er 
spændt på, om maskinen kører fast. Men 
mejetærskeren har store hjul, så den kø-
rer fint i den bløde lavning.

Skærebordet er den brede del forrest på 
maskinen. Det klipper kornet af helt nede 
ved jorden. Den store indføringstromle 
drejer rundt, når mejetærskeren kører, og 
skubber kornet ind i maskinen. Kornstråe-
ne, der også kaldes for halm, skæres i små 
stykker af halmsnitteren. Det støver, når 
de bliver blæst ud bag maskinen. 

Senere på dagen kommer Eriks familie ud 
for at se, hvordan det går. Hans mor og 
far og morfar har taget kage og kaffe med. 
Den nyder de i markkanten. 

Skærebord klipper kornet af

Førerkabine

Første tur i marken

Korntank

Projektører til nathøst

Baghjulene styrer maskinen

Store forhjul bærer vægten

Tømmesneglen tømmer 
korntanken

Halmsnitter
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På Eriks marker vokser mange forskellig 
afgrøder og kornsorter. Korn er i familie 
med græs, og de mest almindelige sor-
ter er hvede, byg, havre og rug. Hvede er 
den afgrøde i verden, der dyrkes mest af. 

Aks

Kerner

Strå

Kernerne sidder i klaser, som kaldes for 
aks, og akset sidder på et strå. Bager man 
brød af hvedemel, bliver det til fint og lyst 
franskbrød.

Hvede
Inde i mejetærskeren ryster maskineriet 
kernerne af stråene. Kernerne sendes op i 
korntanken. Når den er fyldt, tilkalder Erik 
en traktor med kornvogn. Den kører op 

på siden af Erik, så han kan tømme kerner-
ne over i vognen. De kører side om side 
og høster videre imens.
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Når vejret er tørt og varmt, er det perfekt 
at høste. Derfor fortsætter Erik og hans 
hjælper i traktoren til langt ud på natten. 
Det er heldigvis længe lyst, men til sidst 
bliver det alligevel mørkt. 

Så er det godt, at mejetærskeren har kraf-
tige lygter og projektører. Uden dem kan 
man ikke høste i mørke. 

Høst om natten

Da Erik er færdig med den store mark, 
er det midt om natten. I morgen skal han 
tidligt op igen og høste et nyt sted. Det er 
hårdt at være vågen så mange timer. Men 
det gælder om at høste alt det, man kan 
nå, mens vejret er godt. 

Sent om natten sætter Erik og hans hjæl-
per skærebordet på vognen og spænder 
den efter mejetærskeren. Traktoren med 
kornvognen holder bagved. Omsider kan 
de køre hjem. 
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Det er tidlig morgen. I dag skal Erik høste 
raps. Men først vil han se mejetærskeren 
efter. Et par af knivene på skærebordet er 
knækket og må skiftes. Tanken skal fyldes 
op. Erik fylder 814 liter diesel på. Hvis 
han er heldig, rækker det hele dagen. Han 
tjekker også motorolien og renser meje-
tærskeren med trykluft. Til sidst bliver den 
smurt med fedt forskellige steder.

Da alting er kontrolleret og i orden, kan 
Erik køre ud til rapsmarken. Han siger 
farvel til sin hund, Lunte. Den vil gerne 
med. Men Lunte må blive hjemme. Det 
er alt for farligt, at den løber ved siden af 
maskinen.

Eftersyn
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Måske har du set de lysende gule raps-
marker først på sommeren. Når planterne 
bliver modne og klar til høst, falder de 
gule blomster af. Så ser rapsmarken brun 
og kedelig ud. På stænglerne sidder der 
nogle bælge med frø, der indeholder olie. 
Dem kan man bruge til mad, biodiesel og 
dyrefoder. 

Bælgene sidder på tykke stængler, som 
mejetærskeren klipper af i 30 cm’s høj-
de. De stikker, når man går i den høstede 
mark, hvis man ikke har tykke sko og lange 
bukser på. Mejetærskeren arbejder hårdt 
med den stride raps, men den klarer det 
fint, og Erik bliver færdig med marken 
inden aften.  

Raps

Sidekniv til rapshøst
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