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Forord

På vej mod, nye tider...
og en ny historieskrivning!

AF RALLE MORTENSEN

Da Lokalhistorisk Forening for et stykke tid siden spurgte mig, om jeg
som lokal erhvervsmand, kunne tænke mig at skrive forordet til Arsskriftet
for 2004, sagde jeg uden yderlig betænkningstid naturligvis ja. Ordene lå
jo til højrebenet - selvfølgelig skulle der skrives og fortælles om Sønderhalds udvikling fra blot få bogtrykkere til Danmarks grafiske ’Silicon
Valley” - en god og spændende lokal historie.
MEN - en ny kommunalreform, en opsplitning af vores kommune og en
deltagelse i Lokalhistorisk Forening's årlige generalforsamling - har givet
anledning til helt andre og dybere tanker.
At opleve på tæt hold hvorledes Christiansborg med et pennestrøg sletter
de gamle kommunegrænser, og helt i tidens ånd med fusioner og stor
drift, skriver en ny kommunalreform, der på mange områder, rykker vores
nærsamfund helt fra hinanden.
At opleve bekymringerne blandt foreningens mange aktive medlemmer
omkring fremtiden for både foreningen og dem selv som borgere - masser
af spørgsmål står endnu åbne og ubesvarede.
Hvad sker der med vores indsamlede materiale i den nye storkommune?
Skal vores fælles lokalhistorie nu splittes op? Eksisterer vores lokale fore
ning om 2 år? Skal vi så ikke mødes mere - alle os, der kender hinanden
og har en lang, fælles lokal historie?
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Det står helt tydeligt, at mens planerne om kommunesammenlægninger
på det fysiske og praktiske niveau er ganske langt fremme mange steder,
synes der kun i beskedent omfang at være taget fat på de nærdemokratiske
konsekvenser af sammenlægningerne. Bevarelsen af vores lokale kulturarv
som alle, også på Christiansborg, besynger så højt - synes absolut i fare.
Det lokalhistoriske område har absolut ingen politisk bevågenhed, hverken
på landsplan eller hos de lokale politikere - og det er måske naturligt
nok, da der ikke er mange stemmer i det.
Det er, som set i erhvervslivets mange fusioner, - gode, solide virksom
heder med en lang historie, meget stærke værdier og en loyal, stabil
medarbejderstab - ofres i troen på - ”at stor gør stærk”. I erhvervslivet
venter vi i øvrigt stadig på den første lykkelige, effektfulde fusion. Nu må
vi så afvente og se, hvor det offentlige system ender på successkalaen.
Ikke desto mindre må foreningen forholde sig til den nye kommunal
struktur og dens betydning for lokalarkivet s fremtid. En stor del af fore
ningens tid og kræfter vil uden tvivl, i det næste års tid, blive brugt på at
finde en god og fornuftig løsning, så lokalhistorien bevares og står til rå
dighed for kommende generationer.
Hvis jeg skulle give et indspark, KUNNE en løsning være et strategisk
samarbejde på administrationsdelen, - altså én samlet administration for
samtlige lokalarkiver i kommunen. Herved står man langt stærkere overfor
kommunen, når der skal forhandles økonomi. For det bliver garanteret
ikke lettere at få penge i en ny storkommune. Vi taler således ikke om
en fysisk sammenlægning, blot en administrativ. Herved bevarer man de
lokale arkiver, bevarer deres nuværende beliggenhed, bevarer det livsvig
tige netværk af frivillige hjælpere omkring de lokale arkiver og sikrer
derved loyaliteten, dynamikken og fremtiden for arkiverne.
Et nyt og fælles mål kunne så være opbygning af en fælles lokalhistorisk
database for hele kommunen.
På sigt vil der naturligvis indenfor de nye kommunegrænser blive opbyg
get en ny fælles kulturel platform og en ny lokalhistorie vil se dagens lys.
Hør Klaus Moltesen fortælle om
"De dawle lyw’ i æn go’r" på flg. hjemmeside:
http://www.hum .au.dk/jysk/publikationer/ordsagl.htm#21
4

Erindringer
fra min barndomsby Fausing
i 1930- og 1940'erne

AF ANNE METTE BØRSTING

Dengang i 1930- og 1940'erne var Fausing et næsten selvforsynende sam
fund, ikke helt, for selvfølgelig var byen afhængig af omverdenen; men
vi havde næsten alt det, som dengang skulle til, for at et samfund kan
fungere: mejeri, bager, brugs, købmand, to smede, karetmager, snedker,
skomager, træskomand, maler, sygeplejerske, jordemoder, skole, kirke og
de mange landbrug.
For et barn på den tid var landsbyen verden, selv om barnet nok vidste,
at der var en verden udenfor; men det var i landsbyen, man levede; det
var her, man hørte til.
Fra landevejen fører to veje gennem Fausing by; på hver sin side af kir
ken går de og løber sammen på bakken op mod vandmotoren for at
fortsætte ned mod bakkerne og engene. Vejen mod øst kaldte vi “stur
si'e”, og den mod vest for “bette si'e”.
Hvis vi fra landevejen følger “stur si'e”, ligger der mellem kirken og sko
len, hvor jeg er født og opvokset, et hus med to lejligheder. 1 min barn
dom boede i den ene lejlighed Inger Marie Ellevang, datter af den tid
ligere lærer. Hun gav undervisning i klaverspil i sine unge dage, mens
familien boede i skolen. På sine gamle dage underviste hun kun mig og

mine søskende. Vi havde ingen klaver hjemme, så vi gik også hen og øvede
hos Mi, som vi kaldte hende. Inger Marie Ellevang førte Brugsens regn
skab og havde derfor forretningens store, sorte pengeskab stående in
denfor døren ved siden af skrivebordet. I den anden lejlighed boede i
min allertidligste barndom Kjesten Mari. Hun hed vel Kirsten Marie.
Hun var en rigtig gammel kone, som altid gik med en sort kyse. Jeg har
fået fortalt, at hun havde været ringer og graver ved kirken; men det var
hun ikke, mens jeg var barn, da havde skomageren hvervet. At komme
ind til Kirsten Marie, var som at træde ind i en tid længe før min barn
dom; jeg mindes, at gulvet i køkkenet var belagt med røde mursten! Se
nere blev lejligheden “renoveret”, og Agnes flyttede ind med sin datter
Gerda; nye tider i vores nabolag!
Overfor skolen lå bagerens hus med bageri, butik og beboelse, en virk
somhed, selv om den var med beskeden produktion; men en virksom
hed var det med mester og bagersvend og fruen i butikken. Bageren
bagte al slags kage og brød, selvfølgelig også rugbrød, også de store 4 kg
brød, og skulle der festes, kunne bageren også levere kransekagen. Rå
varerne blev leveret pr. lastbil; den bakkede ind i indkørslen ved husgav
len, og melsækkene blev hejst op til bageren, der stod og tog imod i lofts-

Fausing bageri på Østervangsvej.
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lugen; jeg synes endnu at kunne høre lyden af trissen i hejseværket, når
de tunge sække var på vej op. Bageren solgte også is. Ispindene blev ned
kølet ved hjælp af isblokke, der kunne holde sig en uges tid, inden de
skulle erstattes af nye. Fra ismejeriet (Svale Is) blev der leveret ispinde
og isblokke. Fra bilen dryppede der altid smeltevand, så der var vådt på
vejen, når den var kørt. Dengang kostede en rund ispind 15 øre og den
lidt større 25 øre.
Den første bager af dem jeg husker hed Rykjær; navnet var malet på butiks
dørens glasrude samt tlf. nr. 16! Engang under krigen da jeg var med Mor
ovre i butikken, fortalte fru Rykjær min Mor, at tyskerne om natten havde
hentet doktor Andersen i Allingåbro, og de havde også taget hans kone
og datter med. Det gjorde et stærkt indtryk på mig; jeg blev syg ved tan
ken om, at min Far måske var frihedskæmper, og måske ville tyskerne
hente ham en dag.
Bageren kørte også brød ud til omegnen; Bech var brødkusk; han var gift
med bagerens datter Karen Marie, de boede i en lejlighed oppe i byen i
træskomandens hus.
Efter krigen solgte Rykjær forretningen til bager Christensen, som efter
få år solgte den videre til Ella og Mogens Theil, byens sidste bager.
/

I huset næst efter bageren var der “brugs”, andelsbevægelsen havde i sin
tid oprettet en brugsforening og valgt Chresten Andersen som uddeler.
Da han trak sig tilbage, blev hans søn Børge ansat som uddeler, og det
var i hans og hans kone Nitta's tid, at Brugsen blev flyttet til bedre og
større lokaler i den gamle præstegård ved landevejen.
Bag skolen ligger der en gård; her boede i min tidligste barndom Johan
nes og Line Ellevang. Johannes var søn af lærer Ellevang, som min Far
afløste som lærer i Fausing. Jeg husker svagt, da de midt i 30'erne forlod
gården og flyttede til Randers; deres to piger Nanna og Rigmor forærede
mig deres dukkestue.
Gården blev overtaget af Karoline og Søren Vestergaard, de havde tre
sønner, de to var voksne, så jeg husker bedst den yngste, Herluf hed han;
en vinterdag tilbød han mig en slædetur; han havde en meget større
kælk end min og med udstyr (styrestang). Jeg vovede turen; vi startede
som altid ved vandmotoren på bakken og nåede helt ned til Brugsen,
før kælken standsede. Sikke en tur! Det kunne min lille kælk ikke have
klaret. Gården blev senere solgt til Margit og Arne Christensen, der flyt
tede ind som nygifte.
Går vi videre ad “stur si'e”, lå Anker Bertelsens gård på venstre side, og i
huset på højre side, nabo til smedien, boede m urer Kristensens. Anker
Bertelsen tegner et fint billede i min erindring; jeg kendte som barn
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ikke meget til ham eller hans husbestyrerinde Pouline; men Anker Ber
telsen var et kendt ansigt i landsbybilledet fra min barndom, når han
kom forbi vores hus til og fra marken, og det skete flere gange om da
gen, enten på cykel eller på arbejdsvogn, forspændt sine jyske heste.
I smedien havde smed Kjærsgaard travlt; jeg husker det, som om han al
tid var i gang med at sko en hest, når jeg kom forbi. I forlængelse af
smedien lå beboelsen; her levede han med sin kone Mary og deres tre
piger.
Inden vi nåede dammen, hvor vi i vores træsko gled på isen om vinteren,
når dammen var frosset til, skulle vi forbi Maren Skinderholms hus. Hun
syede hvert år rosetterne og sløjferne til Fastelavn, så de drenge, der blev
udnævnt til konge, prins og kommandør ved ringdysten, regnet ud efter
de antal gange, de havde “taget” ringen, kunne blive dekoreret, ligeledes
deres udkårne ved det efterfølgende fastelavnsbal. Drengenes “løb efter
ringen” foregik på vejen nedenfor forskolen, og på kirkegårdsmuren var
der for os piger gode tilskuerpladser!
I det lave hus ved dammen var der tre lejligheder. I lejligheden nærmest
dammen boede i min barndom Viggo med sin familie; jeg var bange for
Viggo, når han kom kørende på sin sofacykel op gennem byen, somme
tider syngende. Jeg tror nok, han havde mange børn; jeg husker dem
ikke tydeligt. Ved siden af boede Dorthea, “Dortheapigen” blev hun
kaldt. Hun gik ud og hjalp til i gårde og huse; ved siden af samlede hun
ind til ‘Julens Glæde”, en opsparing til jul, som man kunne sætte penge
ind på i løbet af året. Når Dorthea kom ind ad bagdøren og spurgte, om
vi ville have lidt sat ind på bogen, så havde min Mor som regel lagt et
par kroner til side til formålet. Når julen nærmede sig, og Dorthea ud
betalte de opsparede penge, var beløbet et godt tilskud til julegaveind
købene, eller hvad Mor nu brugte pengene til. Jeg tror nok, Dortheas
svigersøn overtog arbejdet senere. I den tredie lejlighed ved siden af
Dorthea boede Anthon Hevring.
Overfor dammen på “stur si'e” lå Valdemar Sørensens gård; jeg legede
ikke så ofte med datteren Gerda, hun var et år ældre end jeg, men jeg
husker tydeligt en sommerdag, hvor Gerda og hendes mor tog mig med
i biografen i Auning, hvor vi så “Moster fra Mols”. Vi cyklede derhen, det
var en stor oplevelse for mig.
Mellem Anker Bertelsens og Valdemar Sørensens gårde lå et hus, den
gamle degnebolig var det. Hvem der boede der i min tidligste barndom,
mindes jeg ikke, men senere flyttede Asta og Alfred Hevring ind som ny
gifte. I huset på den anden side af Valdemars gård boede P. Madsen og
hans kone som aftægtsfolk.
For enden af deres have lå der i min tidligste barndom en græsmark,
måske var det en lille fold. Den tilhørte Kirstine og Kristian Nielsens
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gård. Jeg husker, at de en sommer indlemmede dette stykke jord i deres
have; “Posten” hjalp med anlæggelsen af det nye stykke have; for for
uden at være postbud var han også en dygtig havemand, hans egen have
i Spidsborg kunne vi bese, når vi cyklede forbi på vej til Allingåbro. Så
den sommer gik folks aftentur ofte forbi Kristian Nielsens gård for at se,
hvor langt Kirstine og “Posten” var kommet med arbejdet.
Overfor den nyanlagte have lå “det gule hus”. Sine og hendes børn har
en stor plads i min barndomserindring, fordi jeg legede med de mindste
af børnene (jeg husker bedst Dora, Karla, Alma og Anna) og på den
måde havde adgang til huset, også om vinteren, når vi var på kælkebak
ken og havde brug for at få vanterne varmet på Sines kakkelovn.
Hvis jeg fulgte vejen op forbi Kristian Nielsens gård, bevægede jeg mig i
randområdet, hvor jeg ikke var så godt kendt. I huset overfor Kristian
Nielsens lade boede i den ene ende Lisbeth og Martinus Sørensen med
deres døtre, og i den anden lejlighed Bertha og Hans Kristensen med
deres børn. Hvis man fortsatte op ad vejen lå der to gårde, inden man
nåede vejen til Li Itved, Steffens boede i den ene og Søren Andersens i
den anden. Der har jeg aldrig været på besøg, men Marie Just har jeg
været inde hos, både da hun boede i huset overfor Steffens gård og tid
ligere oppe i gården, som Gustav Larsen senere overtog.

Fausing gamle mejeri.
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Derimod var jeg bedre kendt, når jeg fortsatte op ad “stur si'e”; for man
ge gange blev jeg sendt op til skomageren med et par sko, der skulle
bagflækkes eller forsåles (jeg kan endnu høre lyden fra hans dørklokke).
Jeg var lidt bange for skomageren (ikke så meget, hvis hans kone Anine
kom frem i døren), for han skældte altid ud over, at de sko var ikke til at
reparere (og han havde sikkert ret; i dag ville vi nok have smidt dem ud
og købt nye); men underet skete; skoene var som nye, når vi nogle dage
senere hentede dem. Skomageren kendte jeg næsten bedre fra hans bi
erhverv som ringer og graver, når han i rask trav var på vej ned til kirken
for at ringe solen ned, altid bærende hat, for os hed sådan en hoved
beklædning en skomagerhat. Det hørte også med til hans bestilling om
søndagen at “træde orglet” under gudstjenesten; det har jeg mange gange
set ham gøre, når jeg var med min Mor i kirke.
Overfor skomagerens værksted og bolig lå et hus med tre lejligheder;
nærmest “stur si'e” boede malermester Lander, i midten Peter Nielsen
(kaldet “PNilen”) med sin familie; jeg husker de to mindste af børne
flokken, de hed vistnok Herluf og Vagn og var omkring min alder. I den
sidste lejlighed boede Agnes og Mads Andersen med børn, hvoraf jeg
husker Elly og Erik. I strædet her mellem de to huse mindes jeg at have
set byens karle samlet på sommeraftener og søndag eftermiddage om et
spil kegler.
Videre op ad bakken op mod vandmotoren kom vi forbi vejen ind til
“Væverens hus”; her boede to familier, Alma og Søren Yde, og Thorvald
Petersens. Fortsatte vi forbi huset og drejede til højre kom vi op til Oline
og Jens Peters hus. Hos dem har jeg været mange gange; min Mor tog
mig ofte med, når hun gik på besøg, og Jens Peter ville gerne have be
søg; han sad altid i sin kurvestol ved kakkelovnen. Jeg kan endnu høre
kurvestolen knage, når vi havde banket på døren, og Jens Peter ville vende
sig om for at se, hvem der kom ind.
Længere oppe ad bakken lå Bejders gård, her boede Maren og Søren
Bejder; hvert forår spejdede vi efter storken; hvornår ville den ankomme
og begynde at indrette sig i reden på taget af Bejders staldbygning? For
den kom, det var sikkert og vist, til glæde for alle i byen.
I min barndom var vandmotoren et centralt punkt; her startede kælke
bakken om vinteren, og her forbi gik vores vej, når vi om foråret hentede
en spand muld i engene (her var masser af muldvarpeskud) til omplant
ning af potteplanterne, eller når vi skulle på en lille udflugt i bakkerne,
og når der før jul skulle hentes gran til dækning og pynt på familiegrav
stedet.
Sommetider når vi kom fra en gåtur i bakkerne, gik vi ned ad “bette si'e”
og kom forbi Jens Christensens gård og huset i “hullet”, hvor Ejvind
Tetsche boede med sin familie. Beboerne i husene bag Magnus Jensens
11

gård husker jeg ikke så godt, men den gamle kone, Magnus Jensens mor,
mindes jeg som en lille dame i sort tøj. I Glavinds gård var jeg ikke
kendt; måske har jeg været inde i deres baggang for ligesom så mange
andre steder at sælge et Dybbølmærke eller et andet mærke til en lig
nende indsamling.
Mellem Magnus Jensens og Glavinds gård gik vejen ind til Thomas's
gård, og her kom jeg en del som barn; jeg ville gerne lege hos Marie, for
der var så meget at opleve; her var både Thomas og Trea, Jens og Petra
og børnene Marie og Tonni, og så havde de en alkove inde i stuen! jeg
husker næppe, om vi fik lov at lege i den; dyner var der ingen af; men et
godt sted at opbevare ting.
Overfor Magnus Jensens gård boede Rasmus Peter Christensen (Ras Peter)
sammen med sin datter Inger i aftægtshuset, som han og hans nu afdøde
kone Ane havde ladet opføre. Ved siden af lå sygeplejeboligen; sygeple
jersken i min barndom hed frk. Rasmussen, og efter hendes hus kom
Centralen. Her sad fru Spangberg ved omstillingsbordet og skabte for
bindelser til omverdenen for de få i Fausing, som på det tidspunkt havde
telefon. Men flere og flere kom med og fik telefonforbindelse, det, der i
dag er hver mands eje. På centralen var man først med lokale nyheder;
havde man set en brandbil køre gennem byen, kunne man ved en op
ringning til centralen få at vide, hvor det brændte.

FAUSING
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Postkort med gadepartierfra Fausing, ca. 1905
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Fra Østervangsvej

Overfor dammen boede Anders Andersen og hans kone, og ved siden af
dem lå træskomandens hus. Træskomanden “P. Sejsen” husker jeg svagt,
han beboede den ene lejlighed, og Bager Rykjærs to gifte børn boede i
nogle få år i hver sin af de to andre lejligheder; det forekommer mig, at
der i min barndom netop fandt nogen ombygning sted i dette gamle
stuehus.
Dernæst kom karetmagerens hus, hvor karetmageren havde sit værksted
i den ene ende, og Kathrine sit røgeri i udhuset bag køkkenet. Karet
mageren og Kathrine var også værtsfolk i forsamlingshuset, der lå skråt
overfor. Jeg ser for mig juletræsfesten i forsamlingshuset, når juletræet
var flyttet over i et hjørne, så kom karetmageren og strøede sæbespåner
ud over gulvet, og derefter kunne dansen begynde. Efter krigen blev ka
retmageren og Kathrine afløst af Asta og Alfred Hevring som værtsfolk i
forsamlingshuset.
Mellem forsamlingshuset og kirken lå forskolen; her var frk. Andersen
(Mimi) lærerinde og underviste de tre første årgange. Fra min første
skoletid husker jeg ikke så meget andet end det var en god tid. Min skole
vej var kort, men lang nok til at opleve et og andet; endnu kan jeg høre
smedens hammerslag, en dejlig lyd i min verden, ligeså god som kirke
klokkens.
Hammerslagene kom fra smed Mikkelsen, som oftest stod i sin smedie,
når jeg gik til og fra skole. At se ind i ilden i hans esse eller se ham kaste
et varmt jern i vandkarret, så det syede og dampede til alle sider, gjorde
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én lille overfor de stærke kræfter; her måtte man passe på. Sommetider
var jeg med Mor inde hos hans kone Marie, hun var gigtsvag og sad altid
i sin stol, deres to yngste døtre, Stinne og Grethe, skiftedes til at være
hjemme, et halvt eller helt år ad gangen, for at føre hus. Meget ofte be
søgte vi Marie, og det blev til en tradition, at jeg hvert år efter min fød
selsdag puttede mine gaver i en kurv og gik ned og viste dem til Marie.
For gavlen af smedens hus gik en vej hen forbi Esthers hus, her boede
hun alene med sine fire børn: Lisbeth, Knud, Betty og Rita. Jeg mindes
den forfærdelse jeg følte, da jeg som barn hørte om Knud, der lå syg, og
om natten i febervildelse var løbet ud til udflyttergården Karl Rasmus
sen, hvor han var tjenestedreng. Jeg så for mig den stakkels dreng i kul
den i sin bare skjorte. Men han klarede det og blev en god politibetjent!
Videre forbi Esthers hus kom vi op for enden af vejen; her boede Kristian
Sørensen; han var enkemand og boede helt alene. To gange om året
klippede han hækken omkring skolegården; så kom han ind i køkkenet
til Mor og fik kaffe; det er sådan jeg husker Kristian Sørensen, siddende
med kaffekoppen på bænken ved bordet i vores køkken. Senere, efter

Brugsen på Hovedgaden.
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Kristian Sørensens død, flyttede Mads Andersen med familie ind i huset.
For enden af “bette si'e”, inden vi nåede landevejen, lå to gårde, Johs.
Pagters gård overfor kirkegården og i det lille sving på vejen “Gården”,
som vi kaldte den. I min barndom mindes jeg Dina og Chr. H. Christensen
som ejere og beboere af “Gården”. I modsætning til de andre landmænd
i byen, der oftest havde jyske heste som arbejdsheste, havde “Gården”
“to belgiere”! dem var jeg lidt bange for, hvis jeg skulle forbi dem, selv
om de var spændt for en vogn; det skyldes nok hestenes størrelse; for en
lille pige var belgiske heste jo kæmpestore.
I Pagters gård kom jeg ofte, da Anne Marie Pagter og Johs. Pagter var
min Mors moster og onkel. Når vi skulle ned til “Mosters”, som vi sagde,
skråede vi oftest over kirkegården; det var meget hurtigere end at tage
vejen udenom; bare lige ind ad kirkegårdslågen, forbi kirkedøren, ned
ad trappen og ud ad lågen; så havde vi porten ind til Pagters gård lige
overfor. Den tur over kirkegården har jeg taget mange gange, og den
har sat sit spor i mit sind; som voksen har jeg altid følt mig utilpas ved at
kirkegårde er blevet steder, der skal gemmes væk, ligesom døden, noget
vi ikke skal beskæftige os med; min barndom lærte mig noget andet.
Anne Marie og Johannes Pagter gjorde ligesom mange andre meget for
Fausing by; fra min barndom mindes jeg gymnastikopvisning i deres
have, ligesom der også en sommer blev spillet teater. Måske har der i
denne smukke have været andre lignende sammenkomster, som jeg bare
ikke som barn har deltaget i.
Flusene og gårdene ved landevejen var dengang for mig noget for sig;
her boede de lidt finere folk! sådan forekom det mig. Her lå mejeriet; i
min barndom var Fredslund Andersen mejeribestyrer, og her gik jeg ned
med den blå mælkespand for i mejeriudsalget at hente vores daglige for
brug 3 liter mælk til 1 kr. 08 øre (36 øre pr. liter).
På hjørnet ved siden af mejeriet boede Andrea i sit lille hus. Hun havde
engang været mejerske på mejeriet; i min barndom havde hun et ishus,
hvor man hver sommer kunne købe de bedste isvafler og forskellige is
pinde; flødeboller kunne sikkert også købes og andet slik. Her samledes
byens ungdom ofte på de lange lyse sommeraftener, fik en is og lidt sjov
med hinanden.
Overfor Andrea boede elektrikeren, Georg Andersens forældre; dem
husker jeg svagt, og naboen var købmanden, købmand Mortensen. Set
med et barns øjne boede de i et herskabshus, vi skulle nemlig op ad en
høj trappe til deres privatindgang på gavlen; det gjorde indtryk.
Ligesom mejeriet var en travl arbejdsplads, der summede af liv fra tidlig
morgen til langt op af formiddagen, indtil den sidste mælkekusk var
kørt hjem, og de sidste beboere havde hentet deres mælk, smør eller ost i
mejeriudsalget, således var der også hos købmanden travlhed hele dagen;
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foruden kunder i butikken og landture, der skulle køres, afleverede rute
bilchaufførerne pakker hos købmanden, oftest pakker fra apoteket til
folk i byen, dertil blev dagens aviser lagt ind til købmanden, hvis avisom
deleren ikke lige var der, når rutebilen ankom. En morsom detalje:
chaufføren der kørte eftermiddagsbilen fra Randers havde også hvervet
at smide dagens avis ud til nogle af de enkeltliggende gårde og huse
langs landevejen, med åbning af vinduet og med et øvet kast ramte avisen
lige netop, hvor den skulle, ofte i hånden på en ventende kone.
Ved siden af købmanden boede jordemoder fru Friis, derefter kom Rasmus
Pedersens gård. Her har jeg været sammen med min Mor for at besøge
Jensine, der var gigtsvag.
Inden den næste gård, Andreas Pedersens, lå huset, hvor Ingrid og
Knud Jensen boede. Fra min tidligste erindring husker jeg, at snedker
Nielsen boede i huset og havde værksted nede i baghaven. Men snedkeren
og Dagny byggede nu hus omme ved “Skråvejen”, på den tidligere plante
skolejord, som var blevet udstykket. Her lå allerede to huse; i det ene boede
fru Larsen og hendes datter Kirstine, det næste havde Lise og Chresten
ladet bygge, da de flyttede fra brugsen og blev aftægtsfolk. I min barn
dom blev nr. fire hus bygget, og her flyttede Oda og Rasmus Andersen
ind med deres børn, af dem husker jeg bedst Elly, Knud og Tonny. Nu
havde Fausing fået sit lille villakvarter.

Fausing skole I960
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Købmanden på Hovedgaden.

Men tilbage til landevejen. Herfra udgik hver dag rutebilforbindelse til
Århus over Hornslet, Knud Jensens rute; hans kone Ingrid var for mig
en af de fine damer i byen, for hun gik i højhælede sko.
Foruden sin egen gård havde Andreas Pedersen forpagtningen af præste
gården; jeg kan se ham skrå over landevejen og gå ad markvejen op til
præstegårdens avlsbygninger, der hvor der senere, da Andreas Pedersen
ikke længere havde forpagtningen, blev bygget stuehus til den nye præste
gårdsforpagter Gerhard Andersen. I huset mellem mejeriet og forpagter
boligen boede dengang brødrene Anthon og Søren Skriver.
Forbi Andreas Pedersens gård gik vejen ned til præstegårdsmarken, et
stykke nede ad vejen boede Krause (Andreas Pedersens søn) med sin familie.
Krause var kreaturhandler og i sin hvide arbejdskittel et kendt billede i
byen.
Som sidste hus inden vi nåede “hjørnet” lå præstegården med gavlen ud
mod landevejen, godt gemt i buskads og høje træer. Præsten hed Bielefeldt; her boede han først som ungkarl, senere som gift mand med kone
og fire børn.
Der er muligvis flere unøjagtigheder i denne beretning; men mit ønske
har været at fortælle om min barndomsby set med barnets øje, og et
barn oplever med alle sanser; så min erindring er fyldt med synsindtryk,
lugte og lyde, stemninger. Ja, meget fik jeg med i min bagage!
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Hellig Kilde i Fløjstrup Bakker
AF JØRGEN ANDERSEN

Før i tiden fandtes der en kilde oppe Fløjstrup Bakker. Stedet hvor den
var, er vist på kortet. Det var i 1930 i skellet mellem Martin Astrups
(matr. nr. 5i) og Jens Jensen, Rævebro’s (matr. nr. 11) ejendomme.
I dag har stedet samme ejer C. Loch, Fløjstrup Kær.
Hvor mange år den har været der, vides ikke, men den blev altid kaldt
den Hellige kilde eller som man sagde dengang ’’kjalde”.
Der var sat brædder ned omkring. Den var ca. 1 m bred på den ene side
og 0,5 m på den anden. Dybden var ca. 1,5-2,0 m og der var ca. 0,5 m
vand i den.
Det blev fortalt at syge mennesker før i tiden kunne blive helbredt ved at
drikke af vandet, og når de var helbredt, smed de penge ned i kilden,
som en tak for, at de var blevet raske. Om det passer ved jeg ikke, men
sådan gik snakken.
Her i år 2005 er kilden der ikke mere. Den er fyldt op med jord, men at
den fandtes er helt sikkert. Da vi som børn i 1920’erne og 30’erne løb
rundt i skoven, har vi mange gange været henne og kigge ned i den.
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Esther Borring i sin dragt fra Ribe-egnen.
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Dansen den
- og dansen den går!

Erindringer og højdepunkterfra Sønderhald Folkedanseforening
AF ESTHER BORRING

Sønderhald Folkedanseforening bliver stiftet
Det er 35 år siden Sønderhald Folkedanseforening blev stiftet. Det var
ved en "Liegstouw” i Langkastrup forsamlingshus den 17. april 1970.
Baggrunden for at starte en forening var, at aftenskolen havde arrangeret
danseaftener på Sønderhaldskolen, som var en succes med mange del
tagere. Jeg ledede dansen, og Ellen Christensen og Laurids Nørgård spil
lede til.
Der havde tidligere eksisteret en forening under navnet "Virring sogns
folkedanseforening”, men den blev nedlagt i 1950 på grund af manglende
tilslutning. Folkedansen var på det tidspunkt nede i en bølgedal. Peter
Graabæk gjorde ellers hvad han kunne for at holde gang i den, godt
støttet af Marie, for de var et par rigtig danseglade mennesker.
Ved den stiftende generalforsamling vedtog man, at kontingentet for ét
år skulle være 5 kr., og det skulle koste 4 kr. at deltage i en "Liegstouw”.
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De første år havde man træningsaftener på Sønderhaldskolen, og Langkastrup forsamlingshus som fast tilholdssted til ’’Liegstouw”. Marie og Peter
Gråbæk var værtspar, og var til stor glæde og gavn for foreningen. Peter
skulle adskillige gange til forsamlingshuset for at fyre op i den store kak
kelovn, så der kunne være varmt til vi kom. Det lykkedes for det meste,
men både røg og kulde kunne da forekomme, men heldigvis kunne vi
danse os til varmen.
At starte en forening på bar bund, kræver et stort arbejde af bestyrelsen
og en god opbakning fra medlemmerne. Begge dele var heldigvis tilstede.
Til festlige lejligheder blev der bagt kringle og lagt lagkager sammen i
lange baner. Men de første år var der kun råd til flødeskum rundt i kanten.
Børnefolkedans
Allerede i vinteren 1971-72 fik vi gang i børnefolkedansen med et hold
på 35 børn. Det var åbenbart blevet populært for børnene at danse folke
dans, for antallet steg for hvert år, og vi nåede op på ca. 125 børn fordelt
på Sønderhaldskolen og Auning skole.
Det var danseglade, dygtige og populære børn, som var efterspurgt til
opvisninger adskillige steder. 1 mange år medvirkede en flok bl.a. som
"forsøgskaniner" ved landskurser for folkedanseledere i Fuglsøcentret,
hvor jeg var instruktør.

Oplog gennem Assentoft i anledning a f byfesten sommeren 1973.
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Her med alle mine dansere på Clausholm - lige før TV-transmissionen.

De glade folkedansebørn blev landskendte, og glæden var stor, da de den
5. december 1985 fik tildelt Karolines idrætspris på 10.000 kr. fra D.D.S.G.
og I. Prisen blev overrakt af Gunnar Nu Hansen ved en festlig lejlighed i
Idrættens Hus i København, hvor den 12-årige Anette Pilgård, som repræ
sentant for børnene, sammen med mig modtog prisen. Pengene skulle
bruges til, at børnene kunne deltage i D.D.S.G. og I’s 125 års jubilæums
stævne i Vingstedcentret. 60 børn havde et par herlige dage og gav et par
forrygende opvisninger.
Syning af folkedansedragter
Efter nogle år søgte voksenholdet kommunen om tilladelse til at flytte de
ugentlige danseaftener til Fausing forsamlingshus. Det blev bevilget, og
der fik vi de rigtige rammer om dansen og samværet. Antallet af dansere
steg, og der blev oprettet et hold for nybegyndere. Der var ca. 40 dansere
på hvert hold.
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Mange var efterhånden blevet interesseret i at få deres egen folkedanse
dragt, for så kunne man deltage i stævner og give opvisninger og dermed
få mange oplevelser. Dragtsyningen startede op i begyndelsen af 1973.
Foreningen og Karen Brøsted var behjælpelig ved at få gang i dragt
syningen, og pigerne var i nogle år flittige med nål og tråd - for en dragt
skal være håndsyet. Nogle mænd kunne også, f.eks. har Erik Holm syet
sin egen og Lilly’s dragter. På det tidspunkt kostede en dragt mellem
6.000 og 10.000 kr., afhængig af hvad egnsdragt man valgte. Efter et patår kunne vi indvie de første dragter.
Spillemandskoncerter
Efter at have deltaget i Danske Folkedanseres lederkursus og oplevet en
spillemandskoncert, fik vi den idé, at en sådan skulle vi også prøve i Søn
derhald Folkedanseforening. Vi gik i samarbejde med aftenskolen, og
fik arrangeret en aften med den Fynske Spillemandskvartet og Herluf
Vad Thomsen, på Sønderhaldskolen. Det var noget af en satsning for en
lille forening. Men det blev en stor oplevelse og en meget vellykket aften
med over 200 deltagere. Det var i efteråret 1973.
En Spillemandskoncert er en koncert, hvor dygtige musikere spiller
dansk folkemusik. En ’’fortæller” giver mellem numrene en beskrivelse af
de enkelte musikstykker og de tilhørende danses oprindelse og historie.

Opvisning på landbrugsmuseet,, GI. Estrup
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Danserne præsenterer deres dragter foran Herregårdsmuseet, GI. Estrup.

Filosofien bag Spillemandskoncerterne var, at man ikke bare skulle danse,
men også give sig tid til at "lytte” til den store brogede skat af gamle danske
spillemandsmelodier.
Efter denne succerige aften blev der snakket om, at en sådan koncert
måtte vi da selv kunne lave - ikke helt på samme måde - men efter samme
idé. Lige så langsomt kom der gang i de lokale Spillemandskoncerter.
Nogle musikere fra Randers Byorkester havde dannet en spillemandskvartet, hvor de i fritiden hyggede sig med at spille ’’løssluppen folke
musik”. Dem fik vi et godt samarbejde med, og i efteråret 1973 indbød
vi til Spillemandskoncert i Auninghallen.
Titlen var: ’’Å ret rundt med de Randers Spillemænd”. Bent Borring kæde
de musikken sammen med fortællinger om fester og højtider på Randersegnen for ca. 150 år siden. Nogle lokale dansere agerede til teksten
og dansede til nogle af de gamle melodier fra Randersegnen.
Amtsavisen skrev dagen efter, at "det blev en virkelig festlig og fornøjelig
aften i Auninghallen". Det gav blod på tanden, at vi nu selv kunne noget,
som var ret usædvanligt inden for folkedansen. Med spillemandsmusik,
fortælling, dans og vores dragter, følte vi virkelig, at vi kunne være med til
at bevare en del af den gamle danske bondekultur på en festlig måde.
Og glemmes skal jo ikke, at en spillemandskoncert blev afsluttet med
"Liegstouw”.
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Når 5-600 folkedansere, hvoraf mange mødte op i deres egnsdragter,
trådte op til dans til rigtig forrygende spillemandsmusik, så kunne det
nok få idrætshallen til at ryste.
Aret efter i 1974 var titlen på Spillemandskoncerten: ’’Spillemænd og andet
godtfolk på Djursland”. Den altid entusiastiske lokalredaktør Mogens By
toft skrev i Amtsavisen under stor overskrift, mecl henvisning til en del af
teksten: ”En rap kone giver det bedste brød - en doven kone giver det
bedste øl”. Omkring 500 mennesker fra nær og fjern oplevede denne af
ten i Auninghallen.
Nævnes skal også Spillemandskoncerten med den verdensberømte vio
linist Anker Buch fra Mors. Titlen var: ”En rejse til Mors og Thy”, da
Bent denne gang hentede teksten fra dette område. Vi var både stolte
og beærede over, at Anker Buch ville være med til dette arrangem ent og
give rollen som spillemand. Vi oplevede ham også i et par af hans store
solistnumre, og vi var alle betaget af denne dygtige violinist. Der deltog
over 500 mennesker i arrangementet.
Andre foreninger blev interesseret i vores underholdningsprogram. Vi
var både i Nordjylland, Horsens og flere forskellige steder på Randersegnen med koncerterne. 10 år i træk arrangerede foreningen en årlig
Spillemandskoncert. Så slog tid og kræfter ikke til længere - men sjovt
var det så længe det varede. Det er der vidst mange, der vil være enige i.
En fane til foreningen
Foreningen fik ved Valdemarfesten i Randers, skænket en fane af Dan
markssamfundet. Den blev indviet ved en stor festaften i Assentofthallen

Borgmester Kirk Thøgersen slår det første søm i ved faneindvielsen.
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Høstdag på GI. Estrup

den 14. november 1975. Borgmester Kirk Thøgersen holdt tale og slog
det første søm i. Esther det næste og 6-årige Inge Andersen det tredje
søm, som repræsentant for alle de mange børnedansere.
Den landskendte folkedanseinstruktør Arne Bech, Holstebro gav med
sine folkedansere en flot opvisning. Der var stor interesse for denne aften
- ca. 700 deltog i festen.
Andre højdepunkter
Et af de store højdepunkter i foreningen var også, da man d. 3. november
1979 arrangerede en festaften i Assen tofthallen med Ragna Tang og
hendes dygtige og festlige opvisningshold. Folk var mildt sagt begejstrede
- ja , helt vilde med Ragna Tang og hendes trup fra Holmsland. Assentofthallen var ved at blive sprængt med de mange tilskuere. Foreningens
bestyrelse og medlemmer stod igen sammen og klarede opgaven med alt
det praktiske på en rigtig god måde.
Nogle dansere kan næsten kalde sig kongelige hofdansere, da de har givet
opvisning for Dronning Margrethe to gange. Den første gang ved ind
vielsen af Landbrugsmuseet GI. Estrup den 11. september 1978, og senere
ved Dansk Landbrugsmesse’s 100 års jubilæumsskue i Herning i 1992.
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Clausholm har også været rammen om et par opvisninger. Bl.a. ved pen
sionisternes Grundlovsfest, hvor både børne- og voksenholdet gav opvis
ning med direkte transmission på TV.
Arene gik med mange aktiviteter bl.a. udflugter til forskellige steder i
landet, og en dejlig tur til Sydfrankrig.
De store festaftener gav foreningen en god ballast. Nu var der råd til et
godt lag flødeskum på lagkagen og til lidt mere.
Foreningens jubilæer
Foreningens 10 års jubilæum blev fejret den 18. april 1980 i Hørning
forsamlingshus. Det var en aften for foreningens medlemmer og nogle
indbudte gæster, ca. 100 deltog. Man startede med en festmiddag og der
var adskillige taler under middagen. Vi udnævnte bl.a. Peter Gråbæk til
æresmedlem og Marie fik en stor buket blomster. Efter en vellykket mid
dag blev der danset lystigt til langt over midnat.
Vi afsluttede året med en jubilæumskoncert i Auninghallen. 40 spillemænd fra ’’Danske folkedanseres spillemandskreds” gav koncert med
efterfølgende ’’Liegstouw”. Sikken en fest!
Tiden kom til at fejre 25 års jubilæum. Det foregik med manér, idet den
daværende bestyrelse fik den geniale idé, at en busfuld dansere skulle
rundt og give opvisninger forskellige steder i kommunen. Om aftenen
festede vi i Fausing forsamlingshus. Ligeledes blev 30 års jubilæet fejret
med en danseturné rundt i Sønderhald kommune under mottoet: ’’Dans
dig glad”.
Efter 10 år som formand overlod jeg formandsposten til Ivan Schmidt, for
selv at hellige mig instruktørarbejdet for de mange hold i foreningen,
og kurser på landsplan.
Sønderhald Folkedansere har altid ønsket at leve op til folkedansens motto:
FESTLIGT - FOLKELIGT og FORNØJELIGT. Jeg tror det er lykkedes!
Efter 34 år som danseleder i foreningen kan jeg kun se tilbage på et sam
vær med glade og festlige mennesker. TAK til alle jeg har mødt gennem
tiden.
Som for 40-50 år siden er folkedans igen nede i en bølgedal. De unge er
i tiden tiltrukket af amerikansk inspireret folkedans, som linedance og
squaredance.
Men... DANSEN DEN GIK! Og DANSEN DEN GÅR!
Og tro mig: FOLKEDANSEN BESTÅR!
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Klaus Moltesen
8. juli 1916-5. december 2004.

Klaus Moltesen døde i slutningen af det gamle år i alder af 88 år.
I mellemtiden har vi i nekrologer i aviserne læst om hans virke
som en driftig landmand, som var meget aktiv i lokalsamfundets
liv. Her skal det handle om hans store lokalhistoriske interesse.
Klaus er borte! Tanken er helt sær. Han var ligesom en integreret
del af lokalhistorien i vores lille hjørne af verden. Fra den aller
første dag var han aktiv. Der blev taget en del billeder ved det le
gendariske møde på Hamiets Kro i foråret 1976, og på flere af
clem ser man Klaus i ivrig samtale med andre deltagere. Han var
blandt dem, der sagde noget, og dem, der blev lyttet til. Da Lokal
historisk Forening for Sønderhald Kommune nogle måneder se
nere blev en realitet, kom han da også straks ind i dens bestyrelse,
først en tid som næstformand, siden- da vores første formand
gled ud af vores sfære - som formand 1980-87.
Han var også blandt de flittige i Sønderhald Egnsarkiv, hvor han
fortsat kom, da han forlod foreningens bestyrelse.
De sidste år så vi ikke så meget til Klaus. Helbredet tillod det ikke.
Men på forskellig vis øste han stadig ud af sin store viden om lo
kalområdet. Han kunne fortælle så levende. Så måtte andre i den
sidste tid skrive ned. Meget er heldigvis i årenes løb, af ham selv og
andre, skrevet. Nu må vi så undvære denne uudtømmelige kilde.
Vi vil savne Klaus Moltesen.
Vibeke Nielsen
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Sivmåtte ved døbefonden i Virring Kirke.
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Virring kirkes sivskamler
AF LILIA BIRCH

I slutningen af 1930'erne kom der en ny præst til Virring kirke. Han var
meget belæst og meget højkirkelig. Forholdet mellem ham og de fattige
sivskomagere i Uggelhuse var fra hans side nærmest køligt, fra sivskofolkets
side meget køligt.
Nu er Virring kirke en meget gammel kirke (måske mere end 1000 år)
og derfor også meget kold, især fodkold. Det fortælles, at præsten fattede
den tanke at skaffe en sivskammel til hver plads i kirkestolene for på
denne måde at give kirkegængerne en mere varm og behagelig kirke
gang. Præsten kørte rundt til sivskomagerne i Uggelhuse, dels for at af
levere sin bestilling, dels - hvem ved - i håb om lidt PR for kirken. Ende
lig tænkte han måske også på derved at få lidt indsigt i sivskomagernes
livsbetingelser.
En god historie, hvis den ellers kan holde vand! I så fald må der være
rester af eller viden om sivskamler i kirken. Og det er ganske vist! Der er
bevaret flere sivskamler, en af dem bruges stadig af organisten.
Det fortælles, at flere kirkegængere - i hvert fald efter egen opfattelse havde deres faste pladser i kirken og derm ed deres bestemte sivskamler.
Ak og ve den stakkel, der ikke respekterede det!
Må jeg i forbindelse med denne historie anbefale læsning a f bogen "Børge Barsøe
—sognepræst i Virring-Essenbæk 1938-1979. De skønne Herrens gudstjenester”.
Den erforfattet af Morten Møbjerg, Peter Østerby-Jørgensen,
Bodil Hindsholm Hansen, Mads Bille og Munken Fotius.
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