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Forord
AF LISBETH RINDHOLT JØRGENSEN

Afdelingslederpå Kulturperronen, Auning Bibliotek og Borgerhus

Auning rykker...
Da jeg for noget tid siden skiftede mit bibliotekarjob i Aarhus ud med en stil
ling som bibliotekar i Norddjurs Kommune, syntes jeg ikke tingene gik hur
tigt nok. Det rykkede lidt hurtigere i Aarhus og ind i mellem blev jeg noget
frustreret over tempoet i Norddjurs. En dag da min frustration kom ud,
vendte min søde bogopsætter Mette sig i mod mig og sagde: "Husk Lisbeth,
du er kommet på landet”. Den tænkte jeg lidt over.
At få lov til at bygge en filial op, næsten fra starten, har været hårdt men også
rigtig sjovt. Jeg var dog spændt på om Auning var en soveby ligesom Kolind,
men vi har fået en forrygende modtagelse, der har udløst stigende udlåns- og
besøgstal i 2009, en udvikling, der ser ud til at fortsætte i 2010.
Arrangementstilbuddet har været pænt besøgt, og tilbuddet om at låne vores
mødelokaler er blevet brugt flittigt.
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2010 vil være året, hvor vi vil forsøge at opbygge partnerskaber. Interessen i
Auning er stor, tror jeg, og vi vil gennem øget PR forsøge at invitere flere til
at samarbejde om arrangementer i vores by, til glæde for borgerne. Småt er
ikke altid godt, og er vi flere til at trække læsset bliver det meget sjovere.
Efterårets arrangementer er i støbeskeen, og et gennemgående tema er
"rundt om Auning". Vi mangler endnu nogle ideer, som vi håber Egnsarkivet
kan hjælpe os med. I mine øjne er et egnsarkiv en skattekiste fyldt med min
der, og det er vigtigt at få løftet på låget og fundet tingene frem.
2010 vil også være året. hvor en lille gruppe vil arbejde for, at vi får den multisal, som blev sparet væk i forbindelse med opførelsen af Kulturperronen.
Med en beliggenhed i hjertet af byen, kan salen kun blive et tilløbsstykke og
grobund for flere partnerskaber, hvor lokalhistorien, kunsten, musikken m.v.
kan komme til sin ret.
Jeg glæder mig til at udvide samarbejdet.

Kulturpeironen, A uning Bibliotek og Borgerhus

Virring Kirke
AF INGER RASMUSSEN
Virring Kirke er en af landets ældste kirker, bygget ca. år 1070.
Hvmdan ved man det ?Hvorfor er den placeret her i det yderste af Virring Sogn ?
I oldtiden strakte Kolindsund sig helt til Ammelhede, og mange oldtidsfund
viser, her har boet mennesker i flere tusinde år.
Der har været bopladser ved vandet. En af de største, kendte gravpladser fra
ældre romersk jernalder har ligget mellem Virring og Langkastrup. Omkring
150 grave er undersøgt, alle med et sæt af lerkar til mad og drikke. Også fra
Ammelhede kendes et par grave, en langdysse uden kammer samt Hamiets
grav. 28 grave er sløjfet eller ødelagte. Bl.a. gruppen ’’nihøje” nordvest for
Langkastrup. Mellem gravene på Virring-gravpladsen, fandtes også en af de
sjældne jordgrave fra dyssetiden, med et snorebæger, som gravgods.
Fra Virring kendes endvidere et depotfund fra ældste bronzealder med en
dolk, fire spydspidser og to økser.
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På ’’højgård” har vi fundet sten og dele fra lerkar. Der er en langdysse bag
gården og en gravhøj mod øst. Den gang vandrede landsbyerne ca. hvert 100
år - når der ikke længere var græs til dyrene, køkkenmøddingen fyldt op, og
mangel på gravpladser.
Man havde en højt beliggende offerplads, hvor man havde fældet træerne og
lavet en rydning. Vi er betegnelsen for en offerplads, og når man ved, at de
første stationære byer ender med -ing, har man navnet Virring. Videre rundt
om fjorden kan man se Hørning, Vester Alling, Øster Alling, Auning, Fau
sing og Virring. Alle ender på -ing.
I Virring har man haft det hellige sted, her hvor kirken ligger, herfra var der
udsigt over fjorden. Fra bopladsen kunne man sejle rundt og fiske. Hvis man
en tidlig morgen, når mosekonen har "brygget”, ser ud over engene, kan
man næsten forestille sig fjorden, da disen ligner vand.
I slutningen af vikingetiden, vendte mange vikinger hjem til Danmark og var
blevet kristne. De påvirkede deres familier, og måske har den personlige mis7

sionering været den væsentligste faktor i Nordens kristning. De gamle kult
steder forsvandt, og der blev bygget kirker i stedet.
Virring kirke er efter al sansynlighed bygget på den gamle offerplads. Vi har
offerstenen, offertræet og Virring stenen fra år 950. Den fungerede som tær
skelsten frem til 1869. På den står: Germunds søn gjorde disse minder efter Sasser.
Starkad rejste stenen efter- den døde. Thor vie disse kumier:
Ordet kumier er fællesbetegnelse for en høj, stensætning og runer, måske
har den stået på Jenninghøj vest for kirkegården.
På en anden sten i våbenhuset står:
Anne Nielsdatter født 1761, død 1777.
Så god en ven af bondestand
som verden ved at vise
er her lagt med udi sin grav
Fordi jeg er død.
Men lad mig sove her med fred,
Til jeg skaljesum møde.
Denne sten er bekostet afJørgen Andersen.
Kirken er bygget af en engelsk stenmester eller hjemvendt viking. Den er
hygget i romansk stil, har engelsk-normanniske træk. Gamle kirker på Grimsbyegnen i England - i Danelagen området, det danskerne tog i vikingetiden,
er opført på nøjagtig samme måde.
Sognets beboere udførte arbejdet. Hentede marksten, kampesten, kridtsten
og flintesten. Kalksten blev hentet i Mygind. Kirken betegnes i dag, som en
kalkstenskirke, fordi dens særpræg er udført i dette materiale.
Vestforlængelsen er bygget til kort tid efter. Det var faktisk et tårn, men i
1799 blev det ødelagt af et lyn, og foråret 1800 styrtede overdelen ned i tårn
rummet, lige efter søndagsgudtjenesten, hvor folk havde forladt kirken. Se
nere blev der bygget en tagrytter. Stenene fra nedstyrtningen fik Virrings be
boere, og disse sten kunne mange år senere ses i gårdene.

Våbenhuset er opført på kirkens sydside i slutningen af middelalderen, og er
lavet af munkesten. Hvis man forestiller sig vinduerne små, som det i gavlen,
uden tilbygningen og med en norddør, får man et indtryk af kirken, som den
så ud for 1000 år siden.
De to søjler i korbuen er forskellige. Den søndre er rund og den nordre otte
kantet. Det kan man undre sig over. Måske symboliserer de hver sit, som de
to søjler i Salomons tempel, hvor den ene er ”Den guddommelige skaber
kraft” og den anden ”Den evig bestående kraft”.
I 1934-36 blev kirken restaureret og mange ting dukkede frem.
Den gamle rude i kirkens nordside kom frem, og ingen havde før anet dens
eksistens. Den sad langt inde i muren, godt skjult i en mosskørnet træram
me, og var i stykker. Der sad et lille stykke blære fra en kalv derpå, og der
manglede tre glasstykker. Nationalmuseet fik ruden restaureret.
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Det er det ældste glasmaleri i Norden fra 12-1300-tallet. Trærammen var af
egetræ, af en type, der kun kendes i England. Der havde også siddet en træ
lem, så man kunne fastslå, at kirkerne den gang var mørke og kolde, med
små vinduer, der stod åbne under gudstjensten.
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Farverne er ikke malet på ’’glasset”, men brændt ind i det. Hemmeligheden
ved det er gået tabt. Der er på én gang vikingetid og romansk tidsalder i ru
den. Det er en farvemosaik med akandusbånd, i slægt med Hørningplankens
vinranke. Der er fire andreaskors på fladen. To foroven og to forneden,
under en flerfarvet deling. Vinduet er mere udførlig beskrevet i Martin A.
Hansens bog "Orm og Tyr”.
Østvinduet, kom også frem ved restaureringen. Det var ligeledes tilmuret,
men var yngre end nordvindue. Glasset var grønligt, men i for dårlig stand.
Helga Bøggild, datter af lærer Aarestrup i Virring 1869-1906, fik lov til at op
sætte en minderude for sin far -100 årsdagen for hans fødsel 1837 - da var re
staureringen samtidig færdig. Ruden fik samme farver som nordvinduet. Det
nuværende glasmaleri er tegnet af Sven Havsteen Mikkelsen i 1981, udført af
glarmester Mogens Erees.
Ved restaureringen fandt man ud for sydvinduet, midt i kirkens gulv, et grav
kammer med 11 trin ned. Det var dækket af en flad sten, der nu ses i våben
huset, en ligsten over præsterne:
Thomas Christensen, 1572-1583
Rasmus Andersen 1583-1619
Samt deres hustruer. Brystbilleder.
Gravene indeholder kister, der blev dækket med sand og sløjfet.
Man skulle på den tid gifte sig med enken for at få embedet.
Under arbejdet blev jorden fra kirkegulvet kørt ud og hældt usiet ned af
skrænten ved kirkegården. Her kunne byens børn pille mønter op. Fire møn
ter blev sendt til den kongelige møntsamling, de tre mønter fra kirkegulvet:
1 sechling 1538, Meklenburg, Grevesmulen. Henrik den V 1503-1552
Erik Menved, Ribe 1286-1319
Erik Klipping, Roskilde, 1259-86
En fjerde mønt viste sig at være langt ældre. En romersk Denar med kejser
Antonius Pilts kontrafej, præget årene 149-51. Den er fundet i det nodøstlige
hjørne af kirkegården, der ikke kan anvendes til grave, fordi en meget stor
sten med plan overflade ligger i vejen. Måske er der mønter under stenen.
Her står nu gravminderne.
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I sognets præst Jens Hansen Thrige’s embedstid (1635-74), fik kirken sin ba
rok prædikestol. Hans navn står derpå. 1665. Lydhimmel i empirestil er fra
år 1837. Figurerne på prædikestolen er Kristus, Moses og johannes.
Det ældst bevarede fotografi af alteret, viser en meget stor renæssanceagtig
altertavle, der omtrent dækker hele østgavlen. I det brede midterstykke er
der tre buefelter eller nicher, omgivet af søjler. I hvert felt en figur i klassisk
klædedragt. I midten, Kristus, de to andre, evangelister. Det blev i slutningen
af forrige århundrede udskiftet med et maleri, der forestiller opstandelsen,
malet af Mourier Petersen, 1897. Denne tavle er nu ophængt i tårnrummet.
Flytningen skete, da altret blev restaureret eller genopført i Faksemarmor i
1942. Der blev i stedet opsat et trækors.
Alterstagerne er fra ca. 1650. Krucifikset på altret er opstillet i 1986. Det er
udført af Sven Havsteen Mikkelsen.
Orglet blev indviet Palmesøndag i 1995.
Døbefonten er et træskærerarbejde fra 1700-tallet. Kirkens oprindelige ro
manske granitdøbefont, med korslam, fugl og to løver på kummen befinder
sig nu i Kristkirken i København.
I 1937 fik kirken det gamle bjælkeloft frem og stolestaderne fornyet. Kirken
har 125 siddepladser og 25 løse pladser. Der blev indlagt elektrisk lys, våben
huset blev ombygget og varme indlagt i form af en stor hvid kakkelovn.
Det var meget vanskeligt, den hårdtslåede, hårde kalk, på det tidspunkt 850
år gammelt var næsten ikke til at bakse med.
Der er to klokker i kirken. Den ene en meget lille klokke med sprød klang,
er ophængt i tagrytteren. Den store klokke i vestgavlens glamhul er af et
anderledes format. Klangen er usædvanlig smuk af en landsbyklokke. Den er
fra år 1725. I 1830 gik kneblen løs under ringningen. Den fløj ned mod en
gård, hvor den ramte ladeporten. Den skulle have ny knebel, og der måtte
bores et par huller, men det skadede ikke klangen. Klokken er skænket af
greven på GI. Estrup, der dette år oprettede grevskabet Scheel. Inskription:
"Christen Scheel lorgensen Grefve til Scheel Haver til Guds ære ladet denne
klokke støbe".
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I år 1060 da bispedømmerne blev oprettet, fortsattes med sogneinddelingerne.
Det blev præsterne pålagt at fastlægge grænser imellem sognene. En kirkes
sognefolk blev dermed beboerne af et fastlagt område. Sogneinddelingen
var nødvendig på grund af et tiendepligten. Alle skulle betale 1/10 del af de
res indkomst til bisperne, kirken og præsterne. Typisk 10 neg på marken.
Sognene var færdigopdelt i år 1135. Et sogn har altid navn efter sin kirke. Ti
endepligten ophørte i 1918 og kirkeskatten indføres i 1920.
Kirkeværgen blev indført i 1200. Han havde ansvar for kirkebygningens midler.
Ved kommunesammenlægningerne i 2006 er det stadigvæk de gamle sogne
grænser fra 1135, der er gældende. Man skal løse sognebånd for at tilhøre en
anden kirke.
Virring kirke ligger på det smukkeste sted i Virring sogn. Flot med det 1000
år gamle asketræ som vartegn. Der er en fred og højtidelig stemning i det
enkle kirkerum, som man ikke finder i andre kirker.

Står man i våbenhusets dør og ser den enestående udsigt ud over landskabetsfrodighed,
forstår man, hvorfor kirken er bygget netof) her!
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Om Virring skole -

2

. del

AFJØRGEN GRAABÆK

I årsskriftet 2008 beskrev Jørgen Graabæk - som det måske vil erindres - Virring Sko
les historiefrem til 1906 ogforsøgte i øvrigt at indplacere denne skoles historie i vor al
mene danske skolehistorie. I nærværende del 2 af den samlede artikel beskrives Virring
Skoles historie fra 1906 og frem til. dens nedlæggelse i 1954, idet beretningen a givet
ved en kronologisk beskrivelse af skolelivet under de skiftende lånere.
1906-1914: O. G. I. Petersen
Om lærer Petersen ved vi, at han kommer fra Nyrup ved Ars; men det har
ikke været muligt at opspore et eftermæle omkring ham og hans virke og
omkring hans mulige familie.
.Alene den gamle sognerådsprotokol fortæller om en række af ’’sager” og
’’episoder”, han har været involveret i:
I hans lærertid i Virringfornyes skolens udbygning, idet udhus med vaskehus, redskabs
rum, ”gammeldags elevdass”for piger og drenge nybygges. En etage bygges ovenpå, idel
muren ved hjælp af et ’’trempel”gøres højere, og her i overetagen indrettes en mindre
gymnastiksal. Det sker i 1907, og efterhånden forsynes ’’salen ”med ribber og diverse red
skaber - først ogfremmest efter' henstillingerfra skiftende gymnastikinspektører:
14

Det er også i lærer Petersens tid i Virring, at der foretages ændringer ved
skolebygningen fra 1859. Blandt andet lægges boligens entre til lærerboli
gen, og både trappe og entredør fjernes, idet skoletrappen og skolens entré
bliver fælles for bolig og skole. På et billede, der må være fra før 1907, kan
endnu ses begge indgange i skolen facademur.
Fra skoledirektionen foreligger i lærer Petersens tid en udtalelse om, at der i
skolestuen mangler "spyttekummer” og kummer til rensning af tavler samt et
nyt danmarkskort, og ved udhuset mangler tagrender. Samtidig påpeger man,
at "legepladstrekanten” er ganske ubrugelig og må planeres og reguleres.
Yderligere kan nævnes, at i hans tid ansættes Karen Marie Kristensen som
håndgerningslærer for en årsløn på 100 kr., at i hans tid søges kommunen
om oprettelse af børnebogsamling, at han i 1911 anmoder om tilskud til af
holdelse af aftenskole og modtager 15 kr. for vinteren.
I 1912 klager han over fugtproblemer i lærerboligen og gentager klagen i
1913 overfor skoledirektionen, der pålægger sognerådet at foretage en alvor
lig istandsættelse. Formodentlig er dette boligproblem medvirkende til, at
lærer Petersen "pludselig" rejser. Det sker omkring nytår 1914, og sogneråds
protokollen fortæller, at pr. 1. februar 1914 er seminarist Olaf Kragh ansat
som vakancevikar.
1914-1921: lærer Augustesen
Om lærer Augustesen ved vi. at han kommer fra Boller ved Horsens; men der
kendes intet til hans mulige familieforhold og ej heller hans virke i skolen.
Også om ham finder vi små sager og episoder omtalt i sognerådsprotokollen.
Den fortæller f.eks., at han i 1916 i to måneder er indkaldt til sikringsstyrken,
at han i 1917/18 bevilges følgende mængde brændsel: 25.000 tørv, 2 rumme
ter bøg og 2 rummeter gran samt yderligere 25 kr. kontant til brændselsind
køb, og at han i hvert fald i de første år selv giver bud på skolerengøringen
(sådan var det almindeligvis) for 100 kr. pr. år.
Igen i hans embedsperiode meddeler skoledirektionen, at man snarest må få
legepladsen planeret samt anskaffet de sidste bænke til gymnastiksalen.
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Han forlader Virring i 1921; men anledningen til hans afrejse, tidspunktet
for afrejsen og hans eventuelle nye tjenestested kendes ikke. Hans afløser til
træder 1. juli 1921.
1921-1928: Anders Mortensen Egeskov
Anders Egeskov er født i 1895 som landmandssøn i Kollerup ved Jelling. Ind
til sit 17. år arbejdede han ved landbruget, men kom efterfølgende på Jelling
Seminarium, hvorfra han fik lærereksamen 1916.1 de følgende år havde han
skiftende kortvarige ansættelser ved Lyne Skole i Vestjylland samt i Holtum,
Sindbjerg, Strellev og Assendrup ved Hatting, indtil han pr. 1. juli 1921 blev
kaldet som enelærer ved Virring Skole. Han blev samme år gift med lærerin
de Rigmor Jessen født 1891 i Give sogn.
Egeskov fik i sin første tid i Virring undervisningsplanen ændret. Hidtil hav
de man, som det var almindeligt i landsbyskoler, ladet ældste klasse være i
skole 4 dage om ugen i vinterhalvåret og 2 dage i sommerhalvåret, medens
det for yngste klasse var modsat. Fra 1925 blev det i Virring ændret til, at alle
børn kom i skole hver dag enten i tidsrummet kl. 9-12 eller kl. 13-16, idet
ældste og yngste klasse skiftedes til at have formiddagsundervisning og efter
middagsundervisning. I sommerhalvåret udvidedes undervisningstiden om
formiddagen og foregik i tidsrummet kl. 8-12. I resten af skolens levetid blev
princippet i denne undervisningsplan opretholdt.
Det blev kun til 7 år i Virring; men Egeskov efterlod sig et godt ’’eftermæle".
Han blev pr. 1. oktober 1928 kaldet til at være lærer ved Gjerrild Skole ved
Grenå, og her fik han lang virketid og blev højt respekteret for sine mange
års virke i sognet, dels som lærer og dels som en, der på utallige andre måder
tog del i sognets daglige liv.
1929-1944: Vilhelm Theodor Reizel
Med beskrivelse af Reizels tid som lærer ved Virring Skole er vi fremme ved
en tid, hvor vi endnu er en del, som har haft vor skolegang bl.a. undertegne
de. Derfor hviler efterfølgende beskrivelse ikke alene på arkivalier, men også
på personlige erindringer, der naturligvis er helt subjektive, og andre har
selvfølgelig haft andre oplevelser i deres skoletid.
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Reizel var ”ærke-københavner” føclt i 1901. Han tog i 1922 lærereksamen fra
Jonstrup Seminarium og havde de følgende år ansættelse ved Vor Frue Skole
i Roskilde og ved Abildhøj Skole. Han blev i 1925 gift med Margrethe Nielsen,
og fra 1. januar 1929 virkede han som enelærer ved Virring Skole. I ægteska
bet fødtes 3 børn, Edith, Jørgen og Poul.
Jeg begyndte min skolegang 1. april 1939 og blev virkelig glad for at gå i skole,
- en glæde der har fulgt mig gennem hele min egen lærertid. Vurderet ud fra
min egen oplevelse var Reizel en dygtig lærer. Jeg lærte at holde af dansk og
regning, og med sine fortælleevner gav han mig fra starten en optagethed af
historie, geografi, kristendomskundskab og sang, som har holdt sig livet igen
nem. Jeg anser ham i dag for atvære en lærer, der fulgte med tiden. Jeg erin
drer, at vi i skolen brugte Rappel Bøckers religionsbøger, Kaalunds historie
bog "De danskes vej” og Aksel Nielsens geografibog med tilhørende
arbejdshefter. Som lærer kom jeg senere til skoler, hvor man endnu brugte
Nicolaj Nielsens historiebog og religionsbog, der stammer tilbage fra begyn
delsen af 1900-tallet, og som kom i betydelige oplag; men i Virring var man
tilsyneladende med tiden!

Elevbilledefra Virring Skole 1943 med Reizel-familien.
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Reizel lod også anskaffe en så nymodens ting som et lysbilledapparat, hvor
med han kunne illustrere først og fremmest geografiundervisningen ved at
vise lysbilleder fra Danmark og fra fremmede lande. Jeg erindrer det som
gode oplevelser, når vi blev præsenteret for billeder fra den fjerne hovedstad
København, eller når der vistes dramatiske billeder af tømmerfløtningen på
de norske og svenske elve. Læreren var også selv stolt af nyanskaffelsen. En
gang skulle der være kommet en tryllekunstner eller en minizoologisk have
eller en anden speciel "underholdning” - omrejsende folk, der imod en en
tré med mellemrum fik lov til at give en forestilling. Men denne gang glippe
de det, og som erstatning gav læreren en lysbilledforestilling.
En anden episode fra skoleårene er følgende: Ved tørvegravning i Virring
Mose havde man fundet en flot stenøkse fra yngre bronzealder. Reizel må
være blevet tilkaldt, og dagen efter blev den forevist og beundret i skolen for
efterfølgende at blive afleveret på Randers Museum. - Jo, jeg oplevede ham
som meget aktuel i sin undervisning. En årlig sommerudflugt arrangerede
han også, og det var på cykel i krigens tid. Vi var på cykeltur til Clausholm og
året efter til Støvringgård med rotur over Randers Fjord fra Uggelhuse.
Gymnastik var der stort set intet af. Men om sommeren var der en ugentlig
boldtime. Vi gik til ’’Dalen” - en skovkranset grøn græsmark i et dalstrøg ved
Dalagergård, hvor vi - drenge og piger i fællesskab - først og fremmest spillede
rundbold.
Uden for skolen forløb nederste del af ’’Hulgaden”, og lige på den anden
siden af vejen var ”Tre-kanten”, skolens legeplads. Tidligere i nærværende arti
kel er der fortalt om, at skoledirektionen havde påbudt, at den blev planeret.
Det må den være blevet, - jeg husker den i hvert fald som en kærkommen
tumleplads i frikvartererne. Men det hører dog med i beretningen, at i min
skoletid blev den for alvor planeret og reguleret. Hulgadens nederste (sydlige)
del blev flyttet nogle meter vestpå, medens det gamle vejforløb imellem skole
og legeplads blev opfyldt og lagt til legepladsen. Det hele blev indhegnet af en
smukt opsat lav kampestensmur, et arrangement der fortsat kan ses på stedet.
Ud over det daglige skolearbejde var ri nogle få stykker, der gik til privat
undervisning i riolinspil hos Reizel og her fik lært grundreglerne i dette spil.
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Det kan roligt siges, at hvis familien Reizel på det beskrevne tidspunkt havde
haft 1514 gode år ved Virring Skole, så blev afslutningen særdeles ulykkelig
for alle parter. I dag ville der have været tale om anklager og afsked på grund
af pædofili. Det var der vel også dengang; men alle - myndigheder som for
ældre - gik utrolig stille med dørene. Vi, der var tilstrækkelig ”små og naive”,
vidste bogstavelig talt ikke, hvad der foregik. Sidste skoledag med Reizel var
lørdag den 1. juli 1944, og ikke før denne dag vidste vi, at der måtte ske store
forandringer. Hvad der måtte eksistere af referater fra mulige retsmøder eller
andet, er i dag ikke uden videre offentlig tilgængelig. I løbet af juli 1944 for
lod den ulykkelige familie Virring for stedse. Familien slog sig ned i Hede
husene ved Roskilde, hvor Reizel forsøgte sig med andet arbejde, og hvor
man også forsøgte at skabe sig et fortsat familieliv.
1944 - 28. februar 1945: Ejvind Fausø
Fra skolegangens begyndelse efter sommerferien 1944 kom der ”nye” tider til
Virring Skole. En frisk, ung, nyuddannet og idealistisk lærer, Ejvind Fausø,
rykkede ind i Virring Skole med kone og barn, og selv om det kun blev en
funktionstid på 7 måneder, blev det en periode, som mange husker som af
gørende. Jeg tror, at Fausø blev oplevet som ’’streng” og med store krav til bør
nenes disciplin. Således oplevede jeg det ikke personligt. Jeg tror nok, at jeg

Eki’billedefra Virting Skole 1944 med den unge Fausø-familie.
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mente, det var helt naturligt og selvfølgeligt, at Fausø greb tingene an, som
han gjorde. Der blev strammet op på mange ting; men jeg erindrer det såle
des, at vi satte en ære i at kunne gengive det indlærte, når det krævedes, og
det blev i alt 7 gode måneder, hvor vi fik en oplevelse af, at tingene kunne gø
res på andre måder, end vi havde været vant til. Det er vel netop en af fordele
ne ved, at der er flere lærere på en skole, idet man her kan møde forskellige
måder at gribe tingene an på, således som det sker i vor tids skoleverden.
Den lille familie flyttede allerede pr. 1. marts 1945 til Odense, hvor Fausø vir
kede ved Odense Skolevæsen, indtil han blev indstillet og kaldet som skolein
spektør ved den nybyggede forbundsskole i Assentoft fra 1. september 1959.
Det kan med sandhed siges, at Fausø vendte tilbage med hæder og gennem
den næste lange årrække løste sin vigtige skolelederopgave til bedste for ung
dommen og dens forældre.
Marts-juni 1945: Povl Krogh
Ejvind Fausø havde været ansat i vakance, og det blev efterfølgeren også, og
hans periode ved Virring Skole blev endnu kortere, end Fausøs havde været,
- kun 3 måneder. Også Povl Krogh var ung og nyuddannet. Han var ungkarl
og flyttede som sådan ind i lærerboligen for allerede at fraflytte den igen til
sommerferien. Der har efterfølgende ikke været nogen officiel kontakt til
ham, og hvorledes hans videre levned har formet sig, kendes ikke p.t.
Det er helt naturligt, at Kroghs korte tid på skolen ikke har efterladt sig store
og afgørende erindringer. Som en af dem, der deltog i skolegangen, står det
for mig, som om skoledagene fik deres rolige og stille forløb. Og så er der al
ligevel anledning til at omtale følgende:
Povl Krogh blev den, der i 1945 foreslod årets ’’eksamen Den fandt som altid sted i
marts måned. Skolekommissionen med pastor Barsøe i spidsen foretog overhøringen,
Barsøe sad ved katederet, hvor han med venlig og højtidelig mine nedskrev karakterer
til hver enkelt elev i dansk og regning, hvorimod der i fortællefagene blev givet fælles
karakterfor hele klassen.
Og én ting står mejslet i erindringen fra marts-april 1945. Da indtog tyskerne
skolen, således at forstå, at de bemægtigede sig udbygningen med den lille gym
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nastiksal bagved skolen samt dele af lærerboligen. Skolestuen blev derimod fri
holdt, så undervisningen kunne fortsætte. Men uden for skolevinduerne var
der opstillet vagtpost, og det var forbudt for os på nogen måde at give os i snak
med soldaterne. Men det hele forløb ganske fredeligt, - enkelte gange holdt
de øvelser ude i "Virring-skoven”. Episoden giver anledning til at nævne, at
"sidst” Virring havde indkvartering af tyske soldater var i 1864! Det fortæller
pastor Elmquist i sine erindringer. Da gjaldt besættelsen præstegården, og det
gjorde det for øvrigt også i 1945; men alt det er en anden historie!
Vi var den sommer på udflugt til Århus. Den foregik med tog fra Uggelhuse
over Ryomgård til Århus. Lidt dristigt kan det synes at lave togudflugt i 1945;
men det skete den 25. juni, så sabotagefaren var drevet over. Glæden har for
modentlig været så meget desto større, efter at man nu kunne køre med tog
rimelig farefrit.
1945-1948: Johannes Larsen Kaasgaard
Igen efter sommerferien 1945 var der en ”ny” lærer ved Virring Skole. Johan
nes Kaasgaard var gårdmandssøn fra Storevorde i Himmerland og er født
1919. Han blev uddannet ved Th. Langs Seminarium i Silkeborg, og efter
vikaransættelser andre steder blev han fra 16. august 1945 ansat i vakance ved
enelærerstillingen i Virring, og et ungt lærerpar flyttede igen ind i lærerbo
ligen. Efter et halvt års forløb blev han ansat som aspirant i embedet.
Kaasgaard forblev i Virring til 1. marts 1948. Da blev han kaldet til at bestride
førstelærerembedet ved Skibsted Skole i Himmerland. Senere blev han skole
inspektør ved den nye centralskole i Terndrup for senere igen at blive leden
de skoleinspektør/skoledirektør i Dianalund Kommune på Sjælland. På et
tidspunkt blev han endvidere konservativt medlem af Dianalund Kommunal
bestyrelse.
Johs. Kaasgaard gjorde et godt arbejde i Virring. Han havde et solidt greb
om undervisningen og om børnene. Hans venlige og folkelige væsen gjorde,
at han fik et særdeles varmt og positivt forhold til distriktets befolkning både
i og uden for forældrekredsen. Han var iværksætter af aftenskolevirksomhed,
han stillede sig i spidsen for oprettelse af Virring Borgerforening, og i dens
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Elevbilledefra Virring Skole 1946 med Kaasgaard ogfrue.
regi stod han som initiativtager til, at der blev iværksat dilettantforstillinger,
som spilledes i Langkastrup Forsamlingshus. Som alle hans forgængere helt
tilbage i ’’degnetiden” forestod han også menighedssangen i Virring Kirke.
At han tog vare på sine elever er undertegnede et eksempel på. Jeg fik mine
sidste 9 måneders børneskoleundervisning i Virring Skole ved lærer Kaas
gaard; men han var den lærer, der tog affære over for mine forældre med an
befaling af, at jeg kom på Allingåbro Realskole. Mine forældre fulgte hans råd,
og 1. april 1946 startede jeg i 1. mellem i Allingåbro, efter at jeg havde haft
mine fulde 7 år i Virring. Jeg er ham dybt taknemmelig for dette engagement,
og havde han ikke været, var min indgang til læreruddannelsen blevet en an
den, eller måske var den slet ikke blevet. Som en ekstra omsorg for eleven gik
jeg i sommermånederne 1946 til privat undervisning i engelsk hos ægteparret
Kaasgaard, fordi jegjo startede senere i mellemskolen end kammeraterne.
1948-1954: Ernst Nielsen
Den sidst fast ansatte lærer ved Virring Skole blev Ernst Nielsen. I tiden mel
lem Kaasgaards afrejse og lærer Nielsens ankomst var der skiftende vikarer.
Elever fra den tid erindrer både en Bent Pedersen, en Viggo Pedersen og en
lærer Hansen, som efter hinanden har forestået undervisningen. Men fra 1.
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august 1948 fastansættes lærer Ernst Nielsen. Han er født 1921 i København.
Han får studentereksamen i 1940 og lærereksamen i 1943. Derefter aftjener
han værnepligt, er løs vikar og deltager i illegalt arbejde i krigens sidste år.
En tid må han ”gå under jorden”. Efter krigen er han igen løs vikar, men bli
ver i en periode leder af en lejr for tyske flygtninge. Fra 1. januar 1947 får
han ansættelse som fast vikar i København; men på grund af utilfredsstillende
pædagogiske forhold i Storkøbenhavn søger han ansættelse i en landsbysko
le, og det bliver altså Virring, der vælges for ham og hans familie.
Der er ikke formuleret offentligt tilgængelige udsagn om lærer Nielsens virk
somhed; men det indtryk har fæstnet sig, at undervisningen var jævn og solid,
og at han fik det bedste forhold til såvel elever som forældre. Skønt køben
havner af fødsel kom han på god fod med befolkningen i lokalsamfundet, og
man fandt en naturlig omgangsform. Familien forlader Virring til marts 1954
efter næsten 6 års virke og rejser tilbage til Sjælland, idet han får lærerstilling
ved Store Magleby Skole på Amager. Han begrunder sin flytning med, at fugt
i lærerbolig og skolestue har haft ugunstig indflydelse på familiens helbred
(kan sammenlignes med situationen i 1914!), samt at planer om bygning af
nye skoler i kommunen ikke synes at stå foran deres umiddelbare realisering.

1 1952 er det en lilleflok elever, der erfotograferet sammen med larer Nielsen.
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1954: Virring Skoles videre ’’skæbne”
Ved lærer Nielsens fraflytning står Virring Skole uden lærer i en tid, hvor der
i det hele taget er udbredt lærermangel, og samtidig må det konstateres, at
elevtallet et blevet lille. Derfor er skolekommission og sogneråd i store over
vejelser om, hvad der må foretages.
Man indbyder allerede før lærer Nielsens afrejse beboerne i Virring til møde
på skolen den 26. februar 1954. Beboerne møder talrigt op. Peter Albæk,
Langkastrup, vælges højtideligt til ordstyrer, og der bliver livlig drøftelse. Ved
mødet står diskussionen imellem, om man skal køre eleverne til Uggelhuse
Skole eller søge at klare sig med vikaransættelser. Aftenens resultat bliver en
beslutning om at søge ansat en vikar, og hvis det ikke lykkes, flyttes børnene
til Uggelhuse.
I foråret 1954 vælges ny skolekommission, og købmand S. Sørensen, Langka
strup, vælges som formand. I situationen tager den nye skolekommission ved
møde den 11. august en ændret beslutning i forhold til den, der er truffet i
februar. Nu beslutter man nemlig at flytte eleverne til Hannebjerg Skole, der
i øvrigt også på den tid er uden fast lærer. Naturligvis vil man sikre ansættelse
af en vikar/lærer her. Ved mødet besluttes det, at behandling af forslag om
endeligt at nedlægge Virring Skole udsættes.
Den 30. august 1954 foreligger en protestskrivelse fra beboerne i Virring
imod overflytning af eleverne. Men skolekommission og sogneråd fastholder
på det bestemteste den trufne beslutning om overflytning til Hannebjerg og
pålægger forældrene at sende børnene til skole den 4. september.
Der bliver arrangeret elevbefordring fra Virring Skoledistrikt til Hannebjerg;
men i første omgang boykotter en del forælder beslutningen og holder bør
nene hjemme, medens kun et fåtal følger myndighedernes retmæssige be
slutning. Naturligvis er situationen uholdbar i det lange løb, og i løbet af
efteråret falder tingene til ro, og skolegangen i Hannebjerg finder sit natur
lige leje også med elverne fra Virring.
Det hører med til historien, at i januar 1955, hvor den endelige beslutning
om Virring Skoles nedlæggelse er truffet, foreligger forslag om at afhænde
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skolebygningen til menighedsrådet med henblik på at benytte den som for
pagterbolig og konfirmandstue. Forslaget henlægges, og skolen bliver her
efter solgt til privat beboelse og har været anvendt til dette formål siden.
Det lykkedes på den tid at få ansat Lilly og Aage Hansen som lærerpar ved
Hannebjerg Skole, og de virkede her indtil frem imod det tidspunkt, den
1. august 1960, hvor alle elever fra Virring-Essenbæk Kommune blev samlet
på den nybyggede forbundsskole i Assentoft.
Virring skolebygning / skolestue
Efter at den lange historie om lærerne og deres virksomhed ved Virring Skole
nu er berettet, føles det naturligt at bruge lidt ord på selve bygningen og skole
stuen, udover hvad der allerede er nævnt, - sådan som det oplevedes under
ens skolegang gennem 7 år.
Udefra er der tale om en smuk og harmonisk bygning bygget i N-S-retning
med lærerboligen mod syd og skolestuen mod nord. På vej ind mod skole
indgangen mødes man af to store magtfulde lindetræer, der ’’altid” har været
der! - Altså så længe som ens erindring når bagud i tiden! I dag står træerne
der stadig med tykke stammer og tætte kroner, der ved sommertid kaster tæt
te skygger ned over den gamle legeplads og skolebygning. På mere end 60 år
gamle skolebilleder er de to træer der også; men det ses tydeligt, at de den
gang var betydelig mindre i omkreds.
Det er allerede nævnt, at boligens entré og skolegang på et tidspunkt blev
lagt sammen. Herinde i gangen er der plads til at hænge overtøjet og til at
sætte det udendørs fodtøj. I det ene hjørne er anbragt en håndvask.
Så går ri ind i skolestuen, der har to vinduer til vestsiden, legepladssiden, og
to store vinduer til nordsiden. Som det var skik den gang, var de nederste ru
der matte, så man ikke kunne blive distraheret ved at kikke ud! Der var træ
panel ved væggene i halvdelen af lokalets højde. Der var to døre i skolestuen,
nemlig døren ud til gangen og døren ind til lærerboligen, som sehfølgelig
var "lukket land” for børnene. Nogenlunde midt for skolestuens sydvæg stod
den store fastbrændselsfyrede kakkelovn. Der var opstillet tre rækker to-

Skolestuen i Virring 1939 med lærer Reizel.
mands-træborde med fire borde i hver række. Bordene var af den dengang
kendte slags med skrå pult og faste bænke med ryglæn, og på bordpladens
vderst liste var der midt for lavet et ”hul”, hvor blækhuset var anbragt nogen
lunde sikkert, så det ikke væltede. Når ’’bitteklassen” var i skole, sad 1. årgang
til venstre, 2. årgang i midten og 3. årgang til højre. I ’’storeklassen”, hvor der
var fire årgange, måtte årgangene deles om rækkerne. Ved skolestuens øst
væg var forhøjningen med katederet, og i det nordøstlige hjørne stod en til
lokkende reol med skolens bogsamling, hvorfra man kunne hjemlåne spæn
dende bøger. På væggene hang udskiftelige historiske billeder, sort/hvide
kopier af ellers kendte malerier. Fra de år har i tusindvis af børn (i talrige an
dre skoler end vores!) oplevet billederne ”De sammensvorne rider fra Finderup lade”, ’’Flans Tavsen, der beskytter biskoppen Joachim Rønnow” og ”Griffenfeld anholdes og sejles til Kastellet” samt billeder af kendte danske mænd.
Udbygningen er før omtalt, og her var som også nævnt indrettet en lille gym
nastiksal. Jeg kender ikke årsagen; men sagen er, at den kun blev meget lidt
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benyttet. I erindringen står det svagt, at vi kun enkelte gange har været til
gymnastik i den. Måske har den ikke kunnet opvarmes og derfor været for
kold og usund at bruge? Som det er nævnt, indskrænkede vore idrætstimer
sig stort set til rundboldspil sommeren.
I udbygningen var også indrettet den tids wc'er, som man helst ikke benyttede!
Der blev ellers gjort en del for at sikre hygiejnen. Det står for mig, at hvert år
i sommerferien blev der gjort kraftigt hovedrent i rummene, i hvert fald erin
drer jeg, at drengenes pissoir stod skinnende hvidkalket og tjæret ved skole
gangens begyndelse efter ferien. Men det lå altså i ’’baggården”.
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Virring Skoles embedsbog
Fra gammel tid var det lovbestemt, at der ved hver skole skulle ligge en ’’Em
bedsbog”, hvor skiftende skoleledere redegjorde for skolens og undervisnin
gens ordning og for begivenheder i årets løb, og endelig skulle der gives nogle
personlige oplysninger. Ikke ved nær alle skoler var der reelt en embedsbog,
og fra skole til skole var det højst forskelligt, hvad og hvor meget læreren fik
skrevet.
ForVirring Skoles vedkommende mangler embedsbogen frem dl år 1921. Men
fra da af er den i behold og findes på Landsarkivet i Viborg. Det er da også såle
des, at de fleste oplysninger i denne artikel om skolens seneste lærere er hentet
fra denne embedsbog. Men et par emner mere fortjener at nævnes her.
Det er tidligere nævnt, at allerede i Kristen Knaps tid i midten af 1800-tallet
blev der givet aftenskoleundervisning; men embedsbogen beretter om senere
tiders aftenskoleundervisning.
I lærer Reizels embedstid blev der i nogle år arrangeret aftenskoleundervis
ning. I vinteren 1930/31 deltog således 16 unge karle og piger i 2 x 214 times
undervisning om ugen, hvor der blev undervist i dansk, regning, sundheds
lære, skrivning og sang, og igen i 1932/33 var der aftenskole.
Størst tilslutning fik aftenskolen i 1941/42. Da oprettedes der to hold, ét
hold bestående af ikke mindre end 28 unge karle og piger og et andet hold
bestående af 13 gifte mænd og koner. Yngste deltager var 14 år, og ældste

deltager var 64 år. Foruden almindelige skolefag gaves der den vinter tre
foredrag om de sidste 100 års udvikling i Danmark inden for oplysning, land
brug og industri. 1 1942/43 blev der kun ét hold med alt 24 elever, og under
visningen blev gennemført med et gennemsnitligt deltagerantal på 18,7.
Det er tidligere nævnt, at også lærer Kaasgaard gennemførte aftenskoleun
dervisning.
Et andet emne af interesse, og som nogle af lærerne gør meget ud af at for
tælle om, er Floes Skov børnefesterne. Disse blev afholdt hver sommer dels
på den anlagte sportsplads i Floes Skov og dels i den vinkelbyggede flot rødmalede træpavillon. Den foregik eftermiddag og aften. Børn og voksne mødte
feststemte og forventningsfulde i deres flotteste sommertøj og i nykridtede
sommersko. Madkurven var pakket med sodavand og madpakke til aftens
maden. Is og slik købte man i ishuset ved siden af pavillonen.
Om Floes-festerne skrives:
7. juli 1943 var der børnefest, selv om der var tordenbyger. Der blev holdt vel
komsttale, der var tryllekunstneroptræden kl. 16 og om aftenen dans til kl. 22.
1 1944 blev børnefesten afholdt 28. juni i frisk blæst under skiftende skydække,
men med overvejende sol. Velkomsttalen drejede sig om flaget, og der var
underholdning af artister fra Maxim i Randers samt igen dans til kl. 22.
Den 4. juli 1946 holdtes festen i ualmindelig smukt vejr. Man havde fornyet
programmet og indlagt idrætsøvelser og konkurrencer. En Virring-pige vandt
100 m løb på 14,6 sekunder, og Virring Skole blev nr. 2 i den samlede kon
kurrence. Der var det år dans til kl. 21,30.
Sidste Floes-fest afholdtes 4. juli 1947 igen i ualmindelig smukt vejr. I vel
komsttalen var der beklagelse over, at festen nu afholdtes for sidste gang, for
di faciliteterne stod over for at blive flyttet til Allingåbro. Igen det år klarede
skolen sig pænt. En Virring-pige vandt stafetløb, og Virring Skole fik tre før
stepræmier: Pigehåndbold, 100 m løb og stafet. Man nåede i alt at få 13 nåle
og 2 anden præmier.
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Afslutning
Her må historien om Virring Skole ende. Skolen havde sin tid og gjorde god
fyldest, medens den var der. Vi må anse det for et faktum, at den løste sin op
gave i den tid, den eksisterede. I dag er tiden en anden, - derfor er skolelivet
også et andet. Men ri, der havde vores barndomsskole i Virring, har et væld
af gode minder fra den skole, som ri har med os livet igennem, - præcis som
andre har det fra deres skoler, og præcis som vor tids skoleungdom vil have
det fra deres barneskole.
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Mit liv på landet
AF DORIS KRUSE

Jeg blev født den 31. januar 1927, som den tredje i en børneflok på efterhån
den seks søskende. Mit fødehjem var et lille hus ved "Syv Veje” (en lille sam
ling huse, der lå ved et knudepunkt, hvor syv veje samledes). Det ligger ca.
20 km sydøst for Randers ad Ebeltoftvejen.
Jeg blev døbt Doris Tirstrup Andreasen i Skørring kirke.
Min far - Andreas Andreasen - og mor - Anine Kathrine Vestergaard - ratbegge fra småkårs-hjem. Far var fra en lille ejendom med 6 tdr. land land
brugsjord og en lille eng/mose på ca. 1 tdr. land.
Der var fem søskende i hjemmet, 1 pige og 4 drenge, og da far var otte år
døde hans far. Faster, der var ældst, var da ca. 10 år, og mindste dreng ca. 114
år. Far, der var ældst af drengene, kom ud at tjene som 10-årig. Han blev vog
terdreng på en gård i Vester Alling udflytter, ca. 2 km fra sit hjem. Han skulle
mest flytte køer.
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Defire ældste børn i 1930. Fra venstre ses Niels, Doris, Harry ogErik.
Dengang stod køerne bundet i et ca. 3 meter langt tøjr, så de skulle flyttes fle
re gange i løbet af en dag. Hver anden dag gik han i skole i Skørring, en
spadseretur hvervej på 4-5 km.
En gang imellem skulle han også hjælpe sin mor med ejendommen. Da han
blev konfirmeret, fortsatte han med at arbejde hos bønderne i omegnen.
Min mor var født i Pindstrup. Hendes far arbejdede ved Randers - Ryomgaard
jernbanen, og hun var nr. 9 i en flok på 11 børn - syv piger og fire drenge.
Mors mor døde i barselsseng, da mor var fem år (barnet døde også). Mors
ældste søster var da nitten år, og hun tjente på en gård i Lund ved Hørning.
Der tog hun lillebroderen på l'A år med hen, mens resten af de små blev for
delt mellem familie og naboer. De store - over 10 år - var nde at tjene. Mor
kom i pleje, som syvårig, hos sin farbror Hans og tante Marie, der havde en
gård på Ringsø ved Pindstrup på Djursland. Der var en pige og tre drenge,
som så også blev hendes søskende. I virkeligheden var dejo hendes kusiner
og fætre.
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Mor gik i skole i Ring - ca. 2 km hver vej - og da der ikke fandtes cykler, var
det på gåben i træsko. Om vinteren med tørre strømper i lommen til dagen
og hjemturen. Om sommeren i bare ben. Da mor blev konfirmeret kom hun
også ud at tjene. Mors far døde i Pindstrup, da hun var ni år.
Far og mor blev viet i Marie Magdalen kirke den 5. marts 1924. Kirken ligger
mellem Pindstrup og Ryomgaard på Djursland. De bosatte sig på en lille
rottebefængt ejendom på Andi Mark ved Syv Veje, med et jordtilliggende på
4 tdr. land.
Far vedblev med landbrugsarbejde hos bønderne i omegnen, men nu som
daglejer å 2 kr. pr. dag. Lørdag aften var han tit ude at spille i de nærliggen
de forsamlingshuse, ffan spillede på trompet og harmonika. En kammerat
var med på violin. Mor blev hjemme-løbende, idet min storebror Niels, blev
født den 2. juli 1924, og bror Erik året efter den 9. oktober 1925. De flyttede
fra de aggressive rotter til et lille udmærket hus ved Syv Veje, hvor jeg blev
født den 31. januar 1927.
Da jeg var to måneder, flyttede vi 6 km nærmere Randers, stadig ved Ebeltoftvejen, til en statsejendom med 7 tdr. land landbrugsjord og ca. 1Vz tdr.
land eng/mose.
Jeg er blevet fortalt, at den dag vi flyttede, kørte far med møblerne på en he
stetrukket kassevogn, hvor han selv sad på læsset. Den enlige ko, der også
hørte med, var bundet til bagenden af vognen med et tøjr. Mor måtte gå
med barnevognen (landevejen var ikke asfalteret), hvor jeg lå inde i vognen
og Erik sad på et bræt på fodenden af barnevognen, og Niels på knap tre år
måtte gå på sine ben. Langs vejen stod små metersten for hver 200 meter ca.
40 cm høje, som han kunne hvile sig på. Der var også tjørnehække, som en
slags autoværn, hvor der var dybe skrænter, og hvis meter-stenen stod i hæk
ken, blev Niels sur, for så kunne han ikke sidde. De hele kilometersten var
ca. 80 cm høje, og dem kunne han heller ikke hvile på, så blev han hysterisk.
Min lillebror Harry blev født i 1928, nu var vi så fire børn under fem år. Der
gik syv år før søster Tove blev født 8. december 1935. Lillesøster Jonna kom til
verden d. 30. september 1946. Da hun blev født, var vi fire store ude at tjene.
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Denis ses til højre og lillesøster Tove til venstre.
Fra vi kunne begynde at hjælpe i mark og have var vi med ude. Far var næsten
aldrig hjemme om dagen. Han kørte først mælketur med heste fra tidlig mor
gen til midt på formiddagen, så hjem med hestene og vognen, fat i cyklen og
ud at tække eller hjælpe bønderne om sommeren. Mælketuren om morgenen
blev gerne startet kl. halv syv. Bønderne skulle jo gerne have malket før han
kunne hente mælken. Kun ganske få havde malkemaskine. Fra os og til mejeri
et var der i lige linje 4 km, men med opsamling af mælken blev turen over
Moeskær Mark, Fløjstrup, Moeskær og Krogsager på ca. 10-12 km hvervej.
Hjemme blev hestene sat på græs eller stald, og far cyklede hen, hvor der nu
var arbejde. Engang han var ude at tække, var han så uheldig, at han kunne
nå tre steder på én uge. Konerne vidste han var glad for hvidkålssuppe - så
mandag friskkogt, tirsdag opvarmet - nyt sted friskkogt, torsdag opvarmet igen nyt sted med friskkogt, lørdag opvarmet! Der gik flere år før vi fik hvid
kålssuppe hjemme derefter!
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Foruden sin varme mad fik han 2 kr. om dagen, og det var ligegyldigt, om
han skulle stå i møddingen, eller han skulle tække et tag.
Om vinteren var han tit på snekastning. Hvert hus og ejendom skulle stille
en mand til rådighed - gårdene 2 - med en skovl i hånden. Far havde kun én
skovl, og den brugte han til at muge ud med i stalden. Den blev nødtørftigt
skyllet af, og derefter blev den stukket i den varme komfurovn, så bladet kun
ne gnides med stearin eller flæskesvær - nej, hvor det stank! Sneploven var
ikke opfundet dengang. Det kunne godt være mange gange i løbet af en vin
ter med den forestilling. Da jeg var barn, var der virkelig sne om vinteren.
I sommeren 1938 fik alle gårde, ejendomme og huse langs Ebeltoftvej og
Fløjstrupvej, ca. 20 steder, indlagt elektricitet, og der blev lys i lamperne første
gang den 5. november. Det var på min fars fødselsdag. Da vi havde beundret
det store lyshav, som 5- og 10 watts pærer kunne give, sagde min far til mor:
”Så Anine, nu kan vi se, om der er spindelvæv”! I forhold til petroleums
lamperne var det et stort fremskridt.
Da Niels var 12 år kom han ud at tjene. Det blev på en gård i Lime - 4 km
hjemmefra - så han måtte skifte skole, hvilket han var meget ked af. Da året var
omme, var det Eriks tur til at komme hjemmefra. Han kom på en gård i Moes
kær hos Methon Søby - 2 km fra hjemmet - så han skulle ikke skifte skole.
I mark og have skulle vi hjælpe mor med det, vi havde kræfter til. Far var jo
altid på arbejde. Jeg kan huske, når marken skulle sås til, måtte én af os være
’’rørløfter”, dvs. rørene på såmaskinen blev tit stoppet af græs, jordknolde
eller store sten, så de skulle løftes over forhindringen. En omgang pr. barn.
Når markerne var tilsået, skulle vi samle sten, som senere havnede i hullerne
på markvejen.
Roerne blev sået, og når rækkerne kunne ses, blev de renset første gang. Når
de blev renset anden gang var planterne 6-10 cm høje, og så skulle de tyndes
ud med håndkraft. Roerne skulle hakkes 2-3 gange i løbet af sommeren. Det
var økologisk landbrug dengang, uden sprøjtemidler, så ukrudtet havde gode
betingelser.
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Hen på sommeren blev græsset på marken slået, vindtørret til hø og stakket.
Det var hårdt arbejde. Når det blev tiden, at kornet var modent til at blive hø
stet, kom der en mand fra Moeskær med sin le, og så skårlagde han kornet,
så mor nemt kunne ’’kratte” det op, og binde det i neg. Vi unger satte de fær
dige neg i ’hobe”, d.v.s. 6 neg - 2 og 2 op ad hinanden som et tag. Alle havde
vi skåneærmer på, for tidsler og brændenælder var talrige. Hvis der kom me
get regn, måtte vi sommetider ud at vende ’’vrangen” ud på negene, så inder
siden kunne tørre. Når negene så var godt tørre, blev de kørt hjem til ejen
dommen og sat i stak, og markerne revet med hesterive. Den løse halm blev
brugt som tag på kornstakkene. Sådan stod stakkene til hen på efteråret eller
først på vinteren, så kom der en såkaldt lokomobil med et tærskeværk, og så
fik både vi og naboerne tærsket. Da der heller ikke var tærskeværk ved nabo
erne, blev det kollektiv tærskning, hvor alle hjalp hinanden.
Alt efter hvor meget korn der var, fik mændene formiddagskaffe, middags
mad, og måske også eftermiddagskaffe, inden de gik hver til sit.
Vi unger fangede mus, for de skulle ikke med halmen ind i laden. Vi havde
en hund, Kvik, en rigtig musehund, han var mæt i flere dage. Når så der ikke
var mere korn at tærske, drog hele mandskabet videre til næste ejendom, og
vi unger fulgte med - men spiste hjemme - vi var vel en 12-14 stykker.
Den 1. april 1934 begyndte jeg i skole i Hørning ved Randers, ved en lærerinde,
der hed Ellen Graae Rasmussen. Hun var skrap. Vi havde ca. 2 km til Hør
ning, men vi var næsten altid flere fra ’’landevejen” der kunne følges, for vi
var på næsten samme alder.
Om sommeren fulgte ri vejen. Om vinteren, når der var frost og sne, stak vi
over markerne og sparede en halv km. Hos frk. Graae skulle vi være i tre år ét år i første klasse, 2 år i anden - og så flyttede ri over i den store skole, med
2 år i tredje og 2 år i fjerde. Der hed vores lærer Marius Johannes Overgaard
Madsen. Da jeg skulle flyttes op i fjerde klasse, blev der lavet om på skolefor
løbet, nu skulle det så være to år i første, to år i anden - hos frk. Graae - og
tre år i tredje. Min sidekammerat Lis og jeg fik Statsskolens regnebog, de an
dre fag fik vi så igen.
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Pige-elever (11-14 årige)foran Hørning "forskok" ca. 1938.
Bagest fra ventre: Doris Andreasen, Gudrun Ryom, Signe Sørensen, Erna Madsen, Anne
Marie Kudahl, Marie Hansen, Henny Christoffersen, Kirsten Kudahl, Ingrid Jensen,
Esther Knudsen, Lis Møller (Hørning), Lis Møller (Gundestrup), Karen Høj.
Forest fra venstre: Tove Østergård, Maja Østergård, Agnethe Christoffersen, Inga Karlsen,
Esther Ryom, Lilly Laursen, Judith Sørensen, Lisbeth Madsen og Anna Hansen.
I sidste skoleår skulle vi gå til konfirmandforberedelse i Aarslev, og da havde
vi fået cykler. Vi mødte i skolen kl. 7.10, så ud på cyklerne kl. 9, være klar i
Aarslev kl. 9.30 til 11.30, ud pa cyklerne igen, tilbage til skolen til middagsfri
kvarteret. Sådan gik det hver tirsdag og fredag hele sommeren 1940.
Konfirmandlokalet lå i præstegårdens udbygning, og var adskilt fra hønse
huset med en bræddevæg, så når hønsene fortalte os, at nu var der et nylagt æg,
var det lidt svært at samle tankerne om salmeversene. Når så præsten gav slip på
os, var det med at komme på cyklerne og tilbage til skolens undervisning.
Vejene var ikke asfalterede, så det var drøje ture. Min gode veninde, Tove,
boede med forældre og søskende i et hus, som tilhørte herregåden Tustrup,
og tit kørte vi den vej forbi, for så var bakken mod Hørning kun ca. 300 meter
- kørte vi den direkte vej over Gundestrup, var bakken der en lille kilometer.
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Når jeg kom hjem fra skole ventede opvask og rengøring. Mor havde systue
dengang. Køerne - 2 stk. - skulle også hentes hjem fra engen til aftenmalk
ning. Bror Niels og jeg havde været nede med dem om morgenen på vej til
skole. Niels trak køerne og jeg trak cyklerne. Det var markvej hele vejen. Når
køerne var lukket ind på engen, fortsatte vi til Krogsager til 2 km fast vej til
skolen. Det hændte, vi faldt i søvn i timerne. Vi stod jo op kl. 5, for at nå
igennem til skolen til kl. 7.
I mine barndomsår var der bal for alle i forsamlingshuset i Hørning tre gan
ge om året. Der var fastelavnsbal i februar-marts, høstfest i september-okto
ber og juletræsfest den 29. december. Inden vi skulle til fest, skulle vi piger
krølles, og der var mor ekspert. Mine legekammerater - Esther og Gudrun
Rvum - fik også krøller. Det foregik med et gammeldags krøllejern, der blev
varmet over en aflang dåse med aske og sprit i. Når jernet var varmt, blev det
prøvet af på en avisside, for hvis den blev brun, var jernet for varmt til håret.
Jeg fik nye sko hvert Uedje år. Første år var de for store, andet år passede de, og
tredje år lå mine tæer dobbelte. Der var mine brødre mere heldige, de kunne
arve hinanden. Det daglige fodtøj var træsko eller hjemmelavede kludesko.
Når vi skulle til fest, havde vi altid selv smørrebrød med. Mor smurte altid et
stort fadfuld, som blev pakket ind i en kaffedug og et stykke frokostpapir.
Fadet blev sat midt på dugen, og alle fire hjørner blev bukket indover. Når det
så blev kaffetid, blev fadet sat på bordet, dugen bredt ud - og sådan gjorde na
boerne også. Et festligt syn! Hvis maden ikke blev spist op, var vi alle fire villi
ge til at bære fadet på hjemvejen. Bæreren kunne jo luske sig til at spise. Vi
havde altid en vognmand fra Hørning - A.P. Andersen eller Marius Laursen
- til at køre os op til forsamlingshuset, men vi gik altid hjem. Tøjet skulle jo
alligevel vaskes.
Juleballet i 1937 husker jeg tydeligt. På grund af vejret, som var blevet til for
rygende snestorm i løbet af aftenen, måtte Gudrun Ryum, bror Harry og jeg
overnatte hos lærer Madsens. Vi var for mange til at kunne være på den store
hesteslæde - kane - som vores nabo, Herman Sønderby, var trasket hjem ef
ter. Alle Hørningboerne kom med frakker og tæpper til dem, der skulle
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udenbys. Der blev pakket fjorten personer på kanen, så de sad i lag. Min
gamle farmor på 76 år, holdt godt om søster Tove på to år.
Vi var en lille flok skolekammerater, der fulgtes til skole om vinteren. Fulgte
vi den rigtige vej, var der 2 km, men stak vi over markerne i frost og sne, var
der ca. I Vi km. Hvis vi fulgte vejen, brugte vi el- og telefonpælene som mål
for, hvor langt vi skulle gå eller løbe. Vel hjemme skulle arbejdet først gøres,
og så ud med kælken, hvis der var sne på. Lige uden for mit barndomshjem
lå landevejen, som nu var asfalteret, og ca. 100 meter væk var der en dejlig
bakke, som var god at kælke på. Der var jo ikke så mange biler, og de kørte
ikke så stærkt, så vi nåede altid at smutte af vejen i god tid. I godt føre kunne
vi være heldige, at turen kunne blive ca. 500 meter lang.
Vores genbo havde et hønseri med 500 høner, og for at de kunne få en lang
’’arbejdsdag”, havde de en petromax-lampe. Den lyste så godt op, så vi helt
nede ved Fløjstrupvejen kunne se skyggen af vinduessprosserne. Når vi ikke
orkede at tage flere ture, gik vi ind til Alma Møller i ejendommen lige ud for
Fløjstrupvejen. Indenfor lagde vi overtøjet, vanter m.m. og så talte Alma flok
ken, hvorpå hun lagde lige så mange æbler på ringene i kakkelovnen, åbne
de den mellemste låge, og så holdt vi mørkning. Alma satte sig midt i chaise
longen, og vi 10-12 unger placeredes om hende. Almas mand, Anders, holdt
sig udenfor, når vi var der. Hun var fra Lolland, og jo mere hun fortalte, jo
mere lollandsk blev hun. De stegte og brandvarme æbler gled rask ned,
mens hun fortalte. Jeg har mange sjove oplevelser fra den tid.
Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne. Denne dag huskes endnu,
for at være den første rigtige forårsdag, og så alle disse brummende og lavtfly
vende flyvemaskiner, der kom i et antal så stort, at vi næsten ikke kunne høre
hinanden, da vi stod på landevejen om morgenen sammen med naboerne.
Vi kom ikke i skole den dag. De næste fem år blev besværlige, for selv om vi
ikke kom direkte i berøring med krigshandlingerne, var alt jo rationeret.
Min dejlige barndom fik ende.
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Formandens beretning

fra generalforsamling den 4. marts 2010
AF MINNA CHRISTENSEN

Velkommen til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening. Vi har i år
valgt at holde den her i Kulturperronen i Auning. Dette er et spændende
sted, som mange af os bør kende bedre. Derfor er det også en glæde, at
Lisbeth Rindholt Jørgensen senere vil fortælle om stedet. Tak for det.
Foreningens medlemstal har i flere år ligget stabilt på cirka 180.
Arkivet har åbent hver mandag fra 15 - 21. Vi mærker en stigende interesse
for at hente oplysninger her. Der kommer stadig mange på direkte besøg,
men der er flere og flere mails og telefonsamtaler. Vi er 12 frivillige, der
passer arkivet i åbningstiden, og fra februar i år er vi begyndt at mødes
mandag formiddag for at rydde op, sortere o.s.v.. For at styrke effektivi
teten er det nødvendigt med planlæggere og tovholdere. Disse roller har
Ellen og Helga påtaget sig, og det er vi alle glade for.
Der har i løbet af året været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Det første efter
generalforsamlingen er et konstitueringsmøde. Ellers er mødernes ind
hold præget af debat og orientering om vort samarbejde med Randers
Kommune og Norddjurs Kommune. Vi evaluerer afholdte arrangementer
og planlægger nye. Desuden har vi været i gang med en lille ombygning i
arkivet. Det ene køkken er blevet afmonteret og ombygget. Midlerne her
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til har vi fået fra Øster og Vester Alling Sparekasses Fond. Det er vi meget
glade for, og der skal lyde en stor tak til fondens bestyrelse. Der drøftes
emner til årsskriftet, som vi sender ud i m aj/juni måned. Desuden ser vi
på økonomien i foreningen.
Årligt er der ca 5 arkivsamarbejdsmøder i både Randers og Norddjurs.
Disse møder er meget vigtige for os, for her kan vi orientere og inspirere
hinanden. Vi laver fælles kurser. Har i år haft to her i Auning på Kulturper
ronen, indholdet var kassation og registrering. Desuden besøger vi hinan
dens arkiver, hvor ri får en snak om arkivdrift og måske nye ideer med
hjem. Til Kulturdagen i Norddjurs den 7. marts 2009 lavede vi en udstilling
sammen med Rougsø. Også Slægts og Egnshistorisk Forening for Randers
bar besøgt os i år. Samme forening for Djursland kommer til september.
I årets løb har vi haft tre arrangementer. I juni var der byvandring i Uggelhuse. Der var mødt mange mennesker, og turen rundt i byen blev ledet af
Bertel Mogensen. Bagefter drak ri kaffe i forsamlingshuset, og her blev
der også rist relevante billeder.
I august besøgte vi Essenbæk Kirke, og således har vi nu været i alle kirker
i Sønderhald. Kirkens præst, Inger Lise Gram, fortalte på en meget spæn
dende måde om Essenbæk Kirke. Dernæst serveredes der kaffe i et stu
vende fuldt sognehus, hvor Bodil Damgård meget levende fortalte om sin
barndoms Assentoft.
I november satte vi fokus på udviklingen i Øster Alling, fortalt med ord og
billeder. Her deltog ca. 65 mennesker. Både i LIggelhuse og i Øster Alling
var forsamlingshuset medarrangør. I kirken var ri sammen med menig
hedsrådet.
Der kommer til stadighed mange arkivalier ind: Billeder, protokoller,
slægtsbøger o.s.v.. Registreringen går planmæssigt.
Til sidst en stor tak for godt samarbejde til bestyrelse, vagter og andre, der
arbejder i arkivet og for foreningen.
Til alle: Kom og besøg os i Øster Alling!
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