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Formand Minna Christensen ses her ved foreningens 
generalforsamling den 6. marts 2012 på DjursMad. 
Minna har været i bestyrelsen i 10 år, de fleste a f årene 
som formand, men valgte i år at trække sig fra besty
relsesarbejdet.
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Husk historien
AF MARIANNE LUND ANDERSEN

Gå ikke hvor stien kan føre hen 
- g å  i stedet hvor der ikke er nogen sti, 
og efterlad et spor...
(Ralph Waldo Emerson)

Som nyvalgt formand for bestyrelsen for Lokalhistorisk forening 
Sønderhald, er jeg b levet bedt om at skrive dette års forord til års
skriftet.
M inna valgte ved dette års generalforsam ling, at fratræde posten  
som formand efter 10 år i bestyrelsen. Det bliver en stor og svær 
opgave, at væ re M innas efterfølger, så det er med stor ydmyghed  
til opgaven, at jeg nu har ladet m ig væ lge som formand.
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Siden jeg har kunnet gå, er jeg b levet hevet med på Sønderhald  
egnsarkiv, henholdsvis på Sdr. Fælledvej, Nørregade og nu i Øster 
Alling. Duften af de gam le tykke bøger, den svære ulæ selige skrift 
og glæden når de søgte oplysninger pludselig en sen aften blev fun
det, fascinerede m ig altid.
I dag bruger jeg Google til de oplysninger jeg m angler og det er 
mange år siden, at m it leksikon røg på lossepladsen, for det hele er 
jo sam let i den moderne virtuelle verden, kaldet internettet.
I dag er det helt alm indeligt at udgive sin  livshistorie, at uploade 
billeder fra fødselsdage, den første hund, den nye bil og årets gang 
i fam ilien. Vore efterkom m ere vil utvivlsom t kunne finde langt 
flere og anderledes oplysninger om os, end de vi i dag søger i de 
gam le bøger.
Som ungt medlem af vores lille bestyrelse, vil jeg gerne slå  et slag  
for, at vi indimellem rejser os fra skærm en og søger ud i vores gamle 
Sønderhald kommune.
Vi har inden for ganske få kilom eter et væld a f gode oplevelser. 
Skov, kultur, gamle bygningsværker, landbrug og byliv. Sm å skatte  
af fortællinger der vidner om det levede liv, om folk der satte fod
spor og gjorde en forskel. G enerationer der har drevet landbrug, 
virksom heder og forretninger.
I dette års udgave af årsskriftet, skal vi endnu engang læ se om de, 
der satte fodspor, liv der er værd at m indes og som har væ ret med 
til at gøre Sønderhald til det, den engang var.

Lad os h u sk e h istor ien  sam m en.
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Hospitalet, den hørningske Stiftelse
AF ELLEN BYRIEL

Uddrag fra C. M anagers bog om Hørning sogn:
Hans Fris oprettede et hospital i Voldum, men da han blev frakendt 
Clausholm 1686, blev denne anstalt ophævet, og de daværende lem
mer flyttet til Hørning, hvor de opholdt sig i et gadehus, indtil et nyt 
hospital blev bygget.
Det følgende gengives som skrevet a f  Hans Fris ved oprettelsen:
Jeg Oberst Hans Fris til Kragerup, Clausholm, Hevringholm, Thustrup 
og Essenbæk, Befalingsmand paa Silkeborg, giver bemeldte Tilladelse i 
alle dens Punkter og Claususler allernaadigst conformeret og sted
fæstet, haver jeg i Jesu Navn den store Gud over Himmel og Jord til 
ydmyget Ære og Tak, og hans fattige Lemmer her i Verden til Trøst, 
testamenteret fra mig og miine Arvinger, til fattige, Kirken, Skolen, 
som og til deres samt Skoleholder og Bestyrelses Underhold, item Orgel 
og Sejersværks Bevarelse udi Hørning Kirke.
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Billedet a f det gamle hospital er ophængt i Herning kirke. Det er malet a f 
Chr. Thørrestrup 1973.

1) En K apital paa  1000 Rd: h v o ra f  R en ten  a n v en d es
2) U di Skjæ ring By, ud i A nders P ed ersen s G aard, som  h aves  

P art 3 Lp 16 Mk. Smør, 18 Mark Fød- og Nødspenge, 1 Ost og 1 
Rigsdalers Arbejdspenge.

3) U di S e llin g , R asm us R a sm u ssen , 4 Daler Arbejdspenge, 9 
Mark for 10 Læs Ved, 20 Sk. Brødbagning, 12 Sk. Baadsmands- 
penge, 12 Sk. for 12 Td. Kul. 8 Sk. Leding, 4 Sk. for en
Mark Garn, 4 Sk. for Spindepenge, 5 Fd. Malt og 4 Skp. Havre.

4) U d i Ø dum  6 Mark Galtpenge, 3 Sk. Lodmark, 3 Skp. 1 Fdk. Rug, 
4 Skp. Byg, 7 Skp. Havre, 1/3 Skp. Gryn, 3 Lp. 8 Mark Smør, 214 
Stob Honning, 1/4 Skp. Malt, 14 Faar, 14 Lam, 14 Gaas og 1 Høne.

5) U di H en ge, A n d ers L a ssen s G aard, 7 Td. 4 Skp. Byg, 7 Skp. 
Havre, 1/3 Skp. Gryn, 1 Fjerding Smør, et Svin, 1 Lam, 1 Mark 
Lysegarn, 9 Sk. Penge, 4 Daler Arbejdspenge.

6) L indbjerggaard , 3 Td. 6 Skp. Rug, 7 Td. 7 Sk. Byg, 7 Td. 4 Skp. 
Havre, 1 Svin, 1 Lam, 2 Mark og 10 Sk. 2 Album (et Album er 14 
Sk. = 1 Hvid RM) 4 Rigsd. Arbejdspenge.
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7) U di H ørn in g  B y og  S ogn , J en s  S k om ager 1 Td. 7 Sk. Rug, 3 
Td Byg, 1 Fod-nød, et brøndt Svin, et Lam, 20 Sk. Penge, Kirkens 
Korn til Vin og Brød.

8) K irk eb olet ibd.: T h erk ild  S øren sen , 1 Ørte Rug, 1 Ørte Byg, 
12 Sk. til Kirkens Vin og Brød

9) P ed er  N ie lsen  a f  e t H avested , 1 brændt Svin, (i hans Hus (for
modentlig den gamle Skole i H ørning) boede de fattige, mens Ho
spitalet blev bygget RM)

T erk ild  S ø ren sen  y d er lig ere  3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg, 3 Sk. Penge 1 
Gaas, 2 Daler Arbejdspenge.

10) H ørn in g  B ys K onge og  K irk etid en d e og  A arslev , K ristrup  
sam t V ivild -V ejlby do.

11) Chr. P ed ersen , 3 Sk. Penge, 3 Skp. Byg, 1 Gaas, 2 Daler Ar
bejdspenge.

12) M eel M ølle, 32 Tdr. Meel, M ygind M ølle 25 Td. Meel, V olk  
M ølle 18 Td. Meel, d esu d en  R an ders H osp ita l 22 Td. 4 Skp. 
halvt Rug og halvt Byg, 12 Td. 4 Skp. Havre samt Matrikulskat, 
Studskat, Kirkeskat og Visitatspenge, ialt Penge Indtægt 1284 
Rigsd. 2 Mk. 14 Sk. 435 Td. Korn Rug og Byg, 24 Td. Havre og 4 
Skp. 1/3 Skp. Gryn, 2/4 Stob Honning, 13 Lp. og 12 Mark Smør, 2 
Fødnød, 4 Svin, 4 Ost, ’//Lp. Salt, 1 Mark Garn, 4 Gæs og 1 Høne.

Indtægten af Gaarden i Skjærring henlægges til Aarhus Bispestol.
Do af Gaarden i Selling til Sognepræsten i Aarslev Hr. Oluf samt Ti
ende af Thustrups ene Bondegaard samt den indgrøftede Jord, Kj ær
vig, 8 Tdr. 3 Sk Land iligemaade den Kirkeskat, som laa i ibd. Jens 
Mogensens Gaard, Thustrup 5 Td. samt beliggende ved Aarslef Mølle 
‘M ølleengen” kaldet paa 20 Læs Hø. Istedet for Penge,(.) Gaarden i 
Selling afløst 1754 Provst, Organist, SkoleholderQ Bogholder Ludolph 
Menniche nyder Landgilde for alle herlighederne i Lindbjerggaarde, 
desforuden Bopæl og Avl fra Jens Skomagers Gaard i Hørning maa 
udrede Kgl. Majestæts Skatter, samt Ægt og Kørsel, og derfor Morgen 
og Aften Chor med Lemmerne og Børnene i Kirken at holde, og lege 
paa Orgel-Værket om Formd: “Min Sjæl nu lover Herren” og om Afte
nen “Fra Mennesker have jeg vendt min Hu”, for dette nyder han Her
lighederne af Anders Lassens og Søren Nielsens Gaarde, og han maa 
ikke foregaa Tjenesten under 8 Sk. Mulkt i Guds Kiste hver Gang det 
sker. Hvis han ikke alle Beskæftigelser uden Hjælp kan overkomme, 
hannem bevilget at holde en dygtig Karl til Hjælp, for dette maa han 
nyde 8 Daler 6 Tdr. halvt Rug og Byg, foruden Løn for fremmede Skole
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børn, Degnen i Hørning Begravelser og Kirkegaard at holde samt Sejer- 
Værket at stille, Indtægt fra Peder Nielsens Havested. Endelig nyder 
Hospitalsbonde Niels Rasmussen et Hus Qvit og frit, uden Landgilde, 
Ægt eller Arbejde, for de fattige at betjene og Skolen at renholde, Skar
net bort 2 Gange om Ugen at bort køre, desuden at køre dels fornødne 
Vand og Ildebrand til, og iblandt et Læs Enebær at ryge i Hospitalet 
med, saa at de der trænges eller ere syge, at fly dem et passende Bud 
paa en Mils Vej eller 2 til deres Slægt her i Egnen, og ellers som Tje
ner, og en sand Christen at gøre alt mulig Hjælp under 8 Sk. Mulkt i 
Guds Kiste, hver Gang han nget forsømmer eller er opsætsig mod Bog
holderen. Hans Kone skal og rede under de slet sengeliggende, naar 
det behøves, saa ogsaa holde Skolebørnenes Linned og Hoved rent, og 
deres Klæder bode, alt under Tilsyn af Bogholderen.
Der skal altid være 14 Lemmer og Skolebørn, at der 14 nummererede 
Logier derudi findes, og skal hver Maaned Suul og Kost, 214 Skp. Malt, 
214 Skp. Mel og til Klæder hver Juleaften 8 Alen godt graa Vadmel 
a 12 Sk. Alen til en Kiole, og gjort efter som det nu forefindes. 6 Alen 
godt Blaagarnslærred a 7 Sk. til en Skjorte, 4 Mark til et par Sko, 
1 Mark til et Par Strømper og 6 Sk. til Syeløn, som lige delt paa alle 14 
bliver 35 Rigsdaler.
Udenfor Møllerens Levering, som er 105 Tdr., yder Mølleren hver 11 
December Meel Mølle 13 Td. Mygind Mølle 12 Td. 4 Skp., Volk Mølle 
4 Td. 4 Skp., ialt 30 Td., som betales af Stiftningen, men leveres af 
Møllerne. Deres Ydelse leveres 1ste i hver Maaned, dog ikke ud over 
den 3die, hvis ikke en Helligdag indtræder. Det skal ydes i godt rent 
Meel og fuldt Maal efter Kgl. Majestæts brændt Skjæppe, under Bog
holderens og tvende Mænds Nærværelse, naar Præsten ikke selv er 
tilstede, under 1 Mark Mulkt til Guds Kiste, hvis det befindes at om- 
gaas falskeligen enten med Maal eller Vahrene, skal de fattige betales 
straks med rede penge efter Capiteltaksten og desforuden Mulkt i 
Guds Kiste, 1. Gang 1 Mark, 2den gang 2 Mark og 3die Gang Vahrene 
helt forbrudt, og leever andet og bedre.
Og som der endelig behøves en middelaldrende rørig Enke, der kan 
betjene Lemmerne, og særdeles de sengeliggende, saa kan den dygtig
ste, vi kan faa uden Børn og andet Anhang, og dertil som skal have sit 
Værelse i Hospitalets Forstue, at hun altid kan holde Døren lukket, og 
deslige altid kan betjene Lemmerne. Hun skal aarligt have til Kost og 
Løn 6 Td. halvt Rug og Byg og dersom hun betjener dem flittigt, og 
derhos er skikkelig, skal hun aarligt foræres 3 Td. foruden hvad hun 
med sine Hænder kan betjene sig. Slaar hende og nogen Skrøbelighed

9



til imidlertid hun tjener, eller og bliver saa aflægt, skal hun frem for 
alle nyde den første ledige Plads.
Sognepræsten skal uden Resulotion eller Venners Anseelse saa og 
uden Venskab eller Gave, direkte eller indirekte, udvælge forskrevne 
Lemmer af de gamle fattigste og usleste, de ved eller kan opspørge, 
enten i vore eller fremmede Sogne, som er ganske aflægs, eller lamme, 
blinde, døve eller af anden Mén lider, saa de intet kan fortjene Føden, 
og Skolebørn af dem, som har ingen Fader eller Moder, og er af god 
Ingiens (Evner), dog ingen under 6 Aar. Ey heller have de deres Op
hold der længere end til de bliver 14 Aar og kan tjene til deres Føde. 
Naar de der er for rette Almisselemmer at regne, kunde deres Senge
klæder medtage, hvis de har nogle, og maa ingen af dem, der dør der
inde arves, men maa komme Stiftingen tilgode.
Over de 14 nydende Lemmer skal der altid 3 eller 4 indskrives, saale- 
des at Tallet altid kan være fuldt. Hvis det er muligt, skal Sognepræ
sten forordne én, som kan holde Læse- og Skrivetimer og kan holde 
Bedetimer, nemlig Morgen og Aften og tillige kan læse et Capitel af 
Bibelen og en Part af Catecismussen, og før det sker, skal han hver dag 
klemte med deres egen Klokke, ligesaa skal det ske i Skolen, der skal 
ved 10 Slet om Formiddagen og 7 Slet om Aftenen ringes til Bords, og 
hver Gang sjunges et vers efter Maaltidet. Skulde nogen af Lemmerne 
ved Banden, Skjænden eller anden Forargelse ved Bedetimer eller an
det ey efter Tvende Paamindelser fra Sognepræsten forbedre sig, skal 
de formenes Hospitalet Stifting for Almissen og udvises.
Denne Administration skal begynde prima Mai et tusinde, sex hundre
de og syv og halvfemsindstyvende med Biskoppen som Ober-Direktør. 
Til uryggelig Forsikring haver jeg Hans Fris dette mit regegatium som 
min sidste vilie uden Semention og Forfængelighed underskreven og 
med mit adelige Pittskaft bekræftiget.
Amen, i JÆSU Navn, Amen, Amen, Amen.

 oooOOOooo..........
Det hospital, som Hans Fris lod bygge, var i korsform, alle lige lange, 
med alentykke mure. Den længde, som viste syd og nord, gennem hele 
længden en gang omgiven af kamrene. Celler var i grunden den rigtige 
betegnelse. Lyset kom ind fra et ganske lille vindue højt i muren, en 
smal seng, et faststående bord under vinduet og en simpel træstol var 
hele inventariet og derudover var levnet en plads til beboeren på 1 
kvadratmeter. De 2 skoledrenge, som der også var kammer til, havde
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forlængst ved ombygningen forladt dette, og boede enten ved deres 
moder eller plejeforældre, men vedblev at gå i skole hver skoledag fra 
deres 6 til 14 år, og fik 5 kr. om måneden og det ene af de ledige rum 
nr. 8 blev benyttet som sygerum og stødte op til samlingsstuen, hvor 
den store bilæggerovn stod lige for. Den østre fløj blev benyttet til sam
lingsstue, med godt lys, vinduer ud til alle 3 sider ud mod kirkegården, 
var ret yndet opholdssted for de af byens folk, der gerne ville overvære 
og se “begravelse og bryllupsfærd”. I sam lingsstuen stod en stor bilæg
gerkakkelovn, og der blev ikke sparet på brændet, om vinteren var 
hele overfladen bedækket med varmesten til deres senge, og det var 
daglig årsag til stridigheder om de bedste varmepladser til disse. Der 
behøvedes iøvrigt ingen større anledning til at fremkalde uoverens
stemmelser, for at bruge et mildt udtryk, hvad man nok kan forstå, 
når 12 personer med mer eller mindre beskæftigelse og mer eller min
dre fredeligt gemyt, skulle opholde sig fra morgen til aften, de var 
langt fra alle i besiddelse af gode egenskaber, som fundatsen fore-

N
Computermodel a f hospitalet konstrueret efter tegning i Hospitalets jub i
læumsskrift 1991. Nr. 1-14 kamre, nr. 8 sygestue eller rum for forældre
løse børn, nr. 15 samlingsstue med bilæggerovn, nr. 16 køkken med 
bageovn og ildsted.
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skrev, så hvis der hver gang, der var opstået en strid, skulle være bø
det et par skilling til Guds kiste, kunne det gennem tiderne have ud
gjort et ret pænt beløb.
Det var blevet fast skik, når en af de gamle var død, mødte til begra
velsen fra hver gård, ejeren eller hans karl for at “bære”. Jeg har som 
karl båret flere gange. Nu er begravelsen som hos andre med følge, 
stort eller mindre alt efter om vedkommende er kendt.
1880 blev det gi. Hospital nedbrudt og et nyt opført med 12 kamre, 
med varme, store og lyse, med ene nyt inventar, en samligsstue og og 
stort fælles køkken. Organisten fik bopæl i den ene fløj, med let adgang 
til sam lingsstuen og lemmerne. Det gamle hospitals plads blev ind
draget til kirkegård, og en ny mur med gitterport opført langs hele 
kirkegårdens vestre side. Det var meget gamle folk, som blev optaget 
den gang. Går man de gamle kirkebøger igennem, træffer man med 
korte mellemrum døde fra Hospitalet, de er ikke så gamle og svage nu, 
når de kommer. Der er nylig død en mand, som havde haft ophold der 
i 43 år - Niels Klok fra Kristrup.

O rgan ister  og  h o sp ita lsfo rsta n d ere
Ludolph Meiniche 1695-1702
Jacob Riessen 1702-1741
Niels Ring 1741-1762
Anders Ring 1762-1798
Niels Chr. Ring 1799-1819
Anders Ring 1819-1866
Tvilstedgaard 1866-1892
Bindesbøl 1892-1900
Sahl 1900-1912
Hvorslev 1912-1927
Knudsen 1927-
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Nogle ordforklaringer til den gamle tekst:
Pengeangivelser:

1 Rigsdaler : 6 Mark 
1 Mark : 16 Skilling 
1 Skilling : 3 Hvid 
1 Hvid : 4 Penninge 
1 Ørtug eller Yrtug : 10 Penninge 
1 G rot: 4 Penninge
Væ gtangi velser:

1 LP : Lispund : 10 Pund 
1 Pund deles op i 2 Mark
R u m m ål:

1 SKP : Skæppe : 17,388 Liter 
Fjerding : en kvart Skæppe 
1 Ørte : 1 1/2 Tønde 
1 Tønde: mål afhænig af varens art
1 Stob kan være 2 eller 4 potter 
en Stob er en drikkekande.
Øvrige betegnelser:

Brændt svin : svin brændemærket med ejerens bomærke inden det 
sendes til skovs.
Fod-nød : kvæg, som fæsteren skulle opfostre for herremanden. 
Lysergarn : væger til lys
Arbejdspenge : afgift i stedet for pligtarbejde 
Spindepenge : afgift i stedet for pligtarbejde 
Lodpenge : afgift af jordlod ved et fæstehus
U opklarede er d isse  betegnelser:
Galtpenge, Bådsmandspenge, Lodmark, Leding og Visitatspenge.
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Da lynet slog ned i Horning kirke
AF ELLEN BYRIEL

En fredag morgen kl 9.30 sommeren 1930 slog lynet ned i Hørning 
kirke.
Hos familien Krarup, - Ejnar og M ette-, som boede på en gård tæt ved 
kirken, blev der stor opstandelse og samme dag skrev Mette et brev til 
familiens ældste datter Kristine, kaldet Dinne, og hendes mand lærer 
Stavad i 0 . Sundby ved Ålborg.
Brevet, som er uafsluttet og derfor ikke afsendt, opbevares nu på arki
vet og det gengives her med den tids retskrivning. Det skal bemærkes,



at Mette ind imellem bruger bolle-å, som dog først officielt blev indført 
ved retskrivningsreformen i 1948.
Sys, som nævnes i brevet er familiens yngste datter Karen Agnethe, 
som på dette tidspunkt var omkring 7 år. Grete er tjenestepigen.

Hørning fredag  
Kære Børn!
I kan tro, vi fik en slem Forskrækkelse i Morges. Pludselig lød der et 
øredøvende Knald. Sys sprang grædende ud af Sengen. Grete kom kla
gende sig og tog mig om Livet og vi troede alle, at Lynet var slaaet ned 
her i Gaarden. Men et Øjeblik efter hørte vi Raab på Gaden og i det 
samme begyndte Kirkeklokken langsomt at ringe. Vi kunne høre de 
raabte ’’Kirken”, ’’Kirken”. Lynet var slaaet ned i Spiret og havde tændt 
i Bjælkeværket. De fik det slukket ret hurtigt men I skulde set hvor 
Taget så ud. Blikpladerne er ligesom de er buldnet ud, så vi kan se op 
under dem. Et par Bjælker og noget Murværk laa slynget ud på Kirke- 
gaarden og Vinduerne var sprungne. Hele Taarntaget skal nok tækkes 
om, siger Ejnar. Hvad skade Bjælkeværket har taget, ved jeg ikke. 
Også Kirkeuret har taget skade, og på det kan vi se, at det var 8.20 det 
slog ned. Inde hos Organisten var Køkkengardinerne svedne, nogle af 
de elektriske Ledninger ødelagt og Marie Bundgaard besvimede.
Før lærer M. vidste et Ord af stod ”den Herre alene”, alle Børnene 
forsvandt og han genfandt dem henne ved Forsamlingshuset. Han var 
lige ved at høre dem i Salmevers.
Så I kan forstaa, at hele Hørning var ved at faa et Chok.
Jeg syntes det lød så trist da Kirkeklokken begyndte at ringe, vi vilde 
dog alle have sørget, var Kirken bleven ødelagt, nu har den staaet der 
gennem så mange Slægtled. Den vil jo også vanskelig kunne brænde.
Jeg købte i Gaar et sæt Vandtøj til Gæstekamret, helt hvidt svensk  
Fajance, 7 kr., men jeg blev fri for Tilbehør. Hver del koster 314. Jeg 
købte kun Fad og Kande. Det er noget helt andet end det i Brugsen, jeg 
kan ikke fordrage et lille Vandfad.
Og så købte jeg blomstret Voile til Gardiner, så nu skal I faa et pænere 
Gæstekammer til næste Gang.
Jeg ved e lle r s ..................
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Uggelhuse Kro
AF BERTEL MOGENSEN

I 1792 bestod landsbyen Uggelhuse af Godset “Kiørupboel” samt ni 
derunder hørende fæstegårde. “Kiørupboel” var beliggende ca. en halv 
kilometer syd for byen og tilhørte Generalauditør Kallager på Vosnæs- 
gaard.
I 1792 beslutter Kallager at ville sælge godset. De ni fæstebønder 
samt forpagteren på “Kiørupboel” skulle overtage godset, som blev 
solgt ved auktion til en pris af 5490 Rigsdaler, hvilken sum de ti besid
dere måtte betale med en tiendedel til hver.
En af de gårde, som senere fik mtr.nr. 50A, var beliggende midt i byen, 
og ejeren Anders Pedersen blev nu selvejergårdmand. Han blev født 
omkring 1754, men det er ikke oplyst hvor.
Anders Pedersen er den 22. september 1780 blevet gift med Dorthea 
Pedersdatter. Hvor Dorthea Pedersdatter er født er ikke oplyst, men 
ved vielsen var hun tjenestepige i Virring præstegård. Anders og Dor
thea fik tre børn, som alle døde indenfor det første leveår.
1 1802 beslutter Anders Pedersen, at han vil udstykke en parcel fra sin 
gård, hvorpå han vil opføre et hus. Han søger derfor om tilladelse her
til i Det Kongelige Rentekammer. Den 7. august 1802 foreligger skri
velse fra Rentekammeret med tilladelse til udstykningen, dog på den
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Uggelhuse Kro med kroejer Søren Sørensen (den sidste ejer a f kroen).

betingelse, at - som der står i tilladelsen - “parcellen for bestandigen  
bliver forsynede med Bygninger og Beboere”.
Da tilladelsen nu er i orden opfører Anders Pedersen et hus på grun
den, som han indretter til Kro. Helt nøjagtigt hvor Kroen har ligget, er 
vanskeligt at afgøre, da den ikke er opført på nogle af de gamle matri
kelkort. Men den har givetvis ligget umiddelbart nordvest for Anders 
Pedersens gård, idet der er tinglyst vejret fra Kroen og til hovedgaden 
langs Anders Pedersens gård.
Forinden udstykningen har Anders Pedersen solgt sin gård til Lars 
Rasmussen Bach. Anders Pedersen får ikke megen fornøjelse af at 
være kromand, idet han dør den 23. februar 1803, og efterlader sin 
hustru, som bliver boende i Kroen. Hun bliver imidlertid året efter gift 
med Jens Christensen (Snedker), som er kromand indtil sin død i 
1827. Men hans kone Dorthea, dør allerede i 1816.
Jens Christensen er enkemand indtil 1817, hvor han gifter sig med 
Karen Marie Frandsdatter, der er født i 1792 i Krogsager, datter af 
Frands Jensen og Anna Larsdatter. I deres ægteskab er der fire børn: 
Dorthea, Anne Mette, Christen og Fransine.
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Da Jens Christensen dør i 1827, gifter Karen Marie sig med Søren 
Andersen, der er tilflyttet fra Allestrup i Vejlby sogn, og de driver Kroen 
videre indtil Karen Marie dør den 13. august 1829.
Efter Karen Maries død flytter Søren Andersen fra Uggelhuse til Gun
destrup efter at have oprettet forpagtningskontrakt på Kroen med 
Hans Madsen Hansen den 14. maj 1830.
Den 13. juli 1833 sælger Søren Andersen Kroen, hvortil også hører:
En engparcel i Uggelhuse.
En toft på Langkastrup mark.
En kjærlod på Langkastrup mark.
En tilhørende halvpart af hovedparcellen af Anders Jensens 
sted i Uggelhuse.
En englod beliggende på den nordre side af fjorden ved 
Albæk Møllebæk.
Køberen er Søren Sørensen, født 1791 i Uggelhuse, søn af Søren Ander
sen Svejstrup, som også blev selvejergårdmand i 1792.
Det ser ud til at Hans Madsen Hansen, der er forpagter af Kroen, fort
sætter hermed, idet han i folketællingen 1834 står opført som kro
mand, og der i hans husstand er to tjenestekarle. Men i folketællingen 
1840 ser det ud til, at forpagtningen af Kroen er ophørt, da han her er 
opført som fisker. Forpagtningen er sikkert ophørt i 1838, hvor han 
køber et hus i Uggelhuse.
Det er sandsynligt, at efter Hans Madsen Hansens forpagtningskon
trakt er udløbet, har ejeren af Kroen, Søren Sørensen, selv overtaget 
driften af denne. Søren Sørensen står opført i folketællingen 1845, som 
gårdmand og kromand.
Da Søren Sørensen køber Kroen er han gift med Kirsten Larsdatter, 
en datter fra nabogården. Hun dør i 1842. Søren Sørensen bliver yder
ligere gift 3 gange.
Søren Sørensen dør 15. oktober 1871 og han hustru i fjerde ægteskab 
Ane Kirstine Andersdatter, der er født 1824 i Laurbjerg, driver Kroen 
videre indtil 1872, hvor den nedlægges.
Søren Sørensen og Ane Kirstines datter Karen bliver gift i 1877 med 
Niels Johansen Jessen, født i Uldbjerg, hvis stilling er styrmand og 
restauratør. Allerede før han bliver gift køber han af Hans Poulsen en 
parcel mtr.nr. 48 i til en pris af 1600 kr. Skødet på denne er udfærdiget 
i 1877, men Niels Johansen Jessen har allerede i 1872 bygget et hus 
på grunden og indrettet det til Kro.
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minimis

Festsalen ved Uggelhuse kro, umiddelbart før nedrivning.

Jernbaneforbindelsen Randers-Ryomgaard blev åbnet i 1876, og Uggel
huse station blev bygget lige overfor Kroen.
Den 17. juni 1879 sælger Niels Johansen Jessen Kroen til sin sviger
mor Ane Kirstine Andersdatter, som driver Kroen videre til 24. august 
1897, da hendes datter Ane Sørensen overtager den. Ane Sørensen er, 
da hun overtager Kroen, enke efter Anton Frederik Ferdinand Laur
sen Hald, men hun gifter sig igen i 1897 med Poul Sørensen.
Poul Sørensen og Ane driver i en lang årrække Kroen videre, som i den 
periode blev kendt som et velbesøgt udflugtssted. Der blev også opført 
en dansesal og anlagt en keglebane. Mange gæster - både rejsende 
med jernbanen og sejlsportsfolk - fandt vej til Kroen.
I 1930 er sønnen Søren Poulsen Sørensen bestyrer af Kroen. Han bli
ver i 1931 gift med Ane Korning fra Uggelhuse. Da hans forældre byg
ger et hus umiddelbart nær ved Kroen, overtager han Kroen, som 
mange år efter var berømt for sine stegte ål. Ægteparret driver Kroen 
videre indtil den nedlægges i 1972 efter 100 års beståen.
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Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876
AF HANS CHR. BALTZER, PINDSTRUP

O p ta k te n  t i l  R a n d e r s  -  G r e n å b a n e n  
A u n in g  som  S ta tio n sb y
Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen i 1864. Netop 
på denne tid begynder min artikel.
Sådan som det var tilfældet i alle egne af Danmark, var der også på 
Djursland fremsynede folk, der så en udvikling i bygning af en jern
bane. Da man havde oplevet, hvordan udviklingen langs jernbanen 
mellem Aarhus og Randers (anlagt i 1862) var blevet, blev interessen  
for en jernbane på Djursland vakt, og det var naturligt, at der fra flere 
sider kom ønsker om at anlægge en bane på Djursland med udgangs
punkt i Randers og ud til Grenås isfri havn.
Derfor nedsatte man i Randers i 1869 en jernbanekomite. I 1870 blev 
betænkningen færdig, ”Som  en parentes, skal det dog bemærkes, at den 
såkaldte ’’F jordrute” ikke var blandt de valgte, anbefalede løsninger” 
men heldigt for bl.a. Auning, valgte man denne rute.

20



Postbude foran Auning Station ca. 1898.

I 1873 den 18. marts søgte man folketinget om bevilling, og der blev 
fremsat lovforslag, som folketinget vedtog den 23. marts 1873. 
Jernbanen var på den tid et stort fremskridt. Så med indvielsen den 
24. august 1876 blev Auning Stationsby!
”Man havde oprettet et baneselskab ØJJ (Ø stjysk  Jernbaneselskab). 
Selskabet havde det svært fra starten, og i 1881 overtog Staten selska
bet. I udvalgsbehandlingen anbefalede man, at staten skulle overtage 
banen, under hensyn til, at disse sidebaner satte de større landdistrik
ter i forbindelse med købstæderne, og dermed også sidebanerne i for
bindelse med Statsbanernes jernbanenet, (pris ca. 3,4 mill).
Auning var i 1864 blevet en del af den nye landevejsføring. Landevejen 
som vi kender som A16. Ved vejen byggede man GI. Estrup kro, og kro
en var holdeplads for den daglige Postvogn Randers-Grenå. Det var 
derude ved kroen, Auning-borgerne skulle hente deres daglige post.
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Perronen på  Auning Station.

I begyndelsen var fremskridtet dog begrænset for persontrafikkens 
vedkommende. Folk var jo vant til at gå til marked, og til Købstaden 
foregik det enten til fods eller med hest og vogn. Jernbanens ankomst 
gav store fordele for disse folk - ud og hjem samme dag.
Der er ingen tvivl om, at der med jernbanens komme skete en rivende 
udvikling i Auning. Den første bebyggelse var en klynge huse omkring 
stationen (ny Auning) i modsætning til kirkebyen, (GI. Auning), men 
der gik ikke mange år, før de to bebyggelser voksede sammen.
Allerede ved indvielsen af banen, blev Auning kro (Alkoholfri Gæst
givergård) også indviet. Det var byens musiker, Palle Andersen, som 
byggede kroen, og kunne fejre åbningen af kroen samtidig med banens 
indvielse. ”Der blev næsten altid bygget en kro over for stationerne.” 
Kroen blev udvidet i 1909 med en stor teatersal, som kunne rumme 
4-500 mennesker. I en menneskealder var ejeren Jens Dahl, der ef
ter overtagelsen af kroen fik spiritusbevilling, på trods af megen mod
stand i visse kredse hos en bestemt del af sognets beboere.
Da jernbanen kom, blev der udover Stationen bygget boliger til perso
nel, og et bomhus ved landevejen.
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Stationsbyerne fik også et antal veluddannede medarbejdere, som var 
fastlønnet, altså en stabil indtægt, som blev omsat i byens forretnin
ger, og ikke mindst som skat i kommunekassen.
Derfor var der på den tid politiske slagsmål (krig), om at få jernbanen 
ført igennem netop deres kommune.
Auning fik på stationen et godt samlingssted for byens folk, som traf 
hinanden på perronen eller i ventesalen. Borgerne kom for at træffe 
hinanden, og ikke mindst at følge med i hvem der rejste og hvem der 
kom til byen. (Man var ikke nysgerrig, men ville bare vide alt, hvad der 
foregik i byen).
Udover kroen byggede Palle Andersen også en ejendom, som senere 
blev til manufakturforretning (nuværende Djursland Bank). Der kom 
i løbet af ganske få år gang i byggeriet af butikker/forretninger, så 
inden for de første 25 år blev der bygget mange huse og forretninger. 
En lokal byggematador, som bl.a. havde en kolonialforretning og ma
terialehandel, byggede inden for få år et stort antal ejendomme i byen 
og på Tårup Mark.

Auning Kro.
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Auning Kro på  Torvegade.

Allerede i 1876 var der nogen, som så mulighederne, da Auning blev 
stationsby, det var bl.a. bagermester O. Nielsen, som sammen med 
sine 2 sønner startede et bageri, men mange andre håndværkmestre 
så også mulighederne i Auning og bosatte sig.
Før banens komme var der i 1874 oprettet Auning og Omegns Spare- 
og Lånekasse, der - som det hed sig, særligt var beregnet på at fremme 
sparsomligheden blandt de mindst bemidlede og dermed skaffe dem 
låne muligheder.
Men som handel, håndværk og industri voksede i byen, blev der også 
behov for endnu en bank, så i 1906 oprettedes ’’Rougsø-Sønderkald 
Herreds Folkebank”.
Udover de mange forretninger, som blev opført i Auning, skulle der 
også skabes arbejdspladser til de mennesker, som søgte ind til byen.
A u n in g  M øbelfabrik
En af dem var snedkermester N. Chr. Jensen, som skabte Auning Mø
bel & Madrasfabrik. Han havde udviklet en ny metode til at producere 
madrasser på, og fra 1901 udviklede han virksomheden til Aunings 
hidtil største virksomhed.
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1 1907 byggede han et værksted og antog medhjælp. Fabrikant N. Chr. 
Nielsen var afholdsmand, hvilket skabte mange forhindringer i for
hold til bankerne, men han overvandt besværlighederne og skabte en 
stor virksomhed.
Virksomheden blev bygget på Middelgade, og i 1930 blev der også byg
get store lokaler syd for gaden. Forbindelsen mellem virksomhederne, 
var en bro over gaden. 1 1931 brændte fabrikken ned, og man byggede 
den nye moderne fabrik på Vestergade 46.
Stifteren af virksomheden N. Chr. Nielsen blev forskånet for, at se sit 
livsværk blive saboteret i oktober 1943, fordi man havde fremstillet 
møbler og madrasser til den tyske værnemagt.
Sønnen Robert Nielsen forsatte en del år med firmaet under navnet 
Auning Finerværk.
A u n in g  savvæ rk
En anden af de store arbejdspladser, som eksisterede i mange år var 
Auning Savværk, som blev grundlagt af greve Jørgen Skeel i 1901. 
Tømmeret fra de lokale skove blev forarbejdet her, og når tømmeret 
var blevet opskåret og forarbejdet blev det sendt med banen til de store 
byer.

Auning Savværk.
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Kartoffelmelsfabrikken.

Auning savværk var en god arbejdsplads, som beskæftigede ca. 50 
medarbejdere, en del ufaglærte og kontorfolk.
I 1906 overtog købmand C.F. Gerstrøm savværket. Gerstrøm var en 
meget foretagsom mand, hans formål med købet var at udbygge og 
forbedre virksomheden. Gerstrøm var også med til at starte Kartof
felmelsfabrikken .
C.F. Gerstrøm, var i høj grad en af de personer, som var med til at 
forvandle Auning fra landsbyen ved landevejen til et handelscentrum, 
med en del industri.
D en  k lo ge  m an d  i A u n in g  - L aust N ie lsen  T væ rsige
Der findes en mindesten i Auning over Laust Nielsen. Laust Nielsen  
var kendt over det ganske land som ’’klog mand”, som kunne helbrede 
med sine hænders ’’magiske” evner. Man kom fra nær og fjern, og ba
nen fik også nogen betydning. Man siger i folkemunde, at hvis der 
blandt passagerer var patienter til ”den kloge mand”, så stoppede man 
toget i nærheden af, hvor Laust Nielsen boede. Og med fløjten gjorde 
man opmærksom på standsning.
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P erson trafik k en  sta n d ser  i 1971
Der var vemodigt for befolkningen og personalet, men der blev dog 
ikke lavet arrangementer af nogen art i forbindelse af den sidste tog
afgang med passagerer, udover at der var en del Auning borgere, som 
gerne ville med på den sidste tur fra Auning til Ryomgård.

© 2005 Gunnar W. Christens«!

Auning Station set m od Allingåbro.
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Kulturperronen. Bibliotek og Kulturhus i Auning.

E ftersk rift
Der er ingen tvivl om, at jernbanen fik og havde stor betydning for 
Aunings udvikling fra 1876 til midt i 50’erne, da der var brug for ba
nen til transport af varer bl.a. brændsel, tørv, forarbejdet tømmer, 
kartoffelmel o.a.
Persontrafikken på banen var fra 50’erne faldende pga. af konkurrence 
fra rutebilerne, som kørte lige ind i centrum af Randers.
Men Auning er et godt eksempel på, at lukning af banen ikke fik af
gørende betydning for byens videre udvikling.
Auning har formået at udvikle sig, og er blevet centerby med alle de 
faciliteter, som hører sig til, et handelscenter med mange forretninger, 
lægecenter/sundhedshus, apotek, bibliotek, skole, idrætshaller (kultur
center) banker, sparekasse osv.
Hvis man ser på de andre byer langs Grenåbanen, vil man se en ud
præget stagnation med byer, hvor der findes mange tomme butiks
lokaler, og del folkeskoler er lukkede osv.
Banesporet bliver i år 2012 - til en Kultursti fra Ryomgård til Allingå- 
bro - med stier og bro over Alling å til GI. Estrup
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D en  store  J ern b a n etid
F ra efteråret 1864 så  m an hver d a g  p å  egnene lan gs den  jysk e  
læ ngdebane det im ponerende syn, som  et g a m m eld a g s  d a m p to g  var. 
L okom otivet kom  m ed  væ ldige røggasser efter sig, 
de h vide d a m p strå ler  og g lim ten e fra  de åbne kedelluger.
E fter den  uendelige vognrækker. Personvogne m ed folk ud  a f  vinduerne. 
G odsvogne m ed a lsken s varer.
Røg, dam p , støv og spektakel, m en også en fjern  k lin gende lyd  a f  udve'. 
M ange hørte og fu lg te denne tone og drog  
ikke bare til H am bu rg  eller K øbenhavn,
N ej de fu lg te  den til verdens ende.
D et var en p ræ g tig  tid , d a  lokom otiverne lan gsom t og m ajestæ tisk  g led  
in d  p å  sta tionerne, m ed  hvæsen, og p ift.
D et var vem odig t a t se toget fo rsv in de n år skinnerne drejede.
Ja, D am ptoget lavede om  p å  hele verden.
Citat: H.P. Jensen, Haderslev

Kilder til Artiklen:
Ohning Gu'bejr'et, E jnar Thuesen Johansen, 1992
PA Sporet a f  D jurslands Jernbaner, K irsten M. Frandsen m.fl., 2005
Artikel i Historisk Aarbog fra Randers Am t, Hans Chr. Baltzer, 2009
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Kæmpefabrik saboteret i 1943
AF HENNING MILLARD

D en  23. o k tob er  1943 b lev  en  ik k e h e lt  a lm in d e lig  d ag i A u n in g
En enkelt mand var mødt ind på natarbejde på Auning Madrets- og 
Møbelfabrik. Hans job var at bore huller i stolesæderne, som skulle 
monteres senere. Også sabotagevagterne var mødt ind for at sikre fa
brikken mod sabotage. Sabotage var dengang alle medarbejderes store 
frygt. Sabotage af fabrikker som leverede til tyskerne var i 1943 taget 
kraftigt til. Blev en fabrik lagt i ruiner, ville alle miste deres arbejde og 
arbejdspladser var der bestemt ikke for mange af under krigen. Under
støttelsen eller offentlig hjælp var heller ikke noget at råbe hurra for.
Arbejdet med at hore huller skred langsomt fremad, det var et træls 
arbejde, men natarbejde var godt betalt og han havde brug for pengene. 
Han var begyndt at blive småsulten og stod og drømte om sin mad
pakke, da en mand afbrød hans arbejde med en kommanderende tone. 
Han fik bundet hænderne sammen på ryggen og besked på at holde 
mund. Herefter blev han ført udenfor og over i den lille skovbevoksning 
ud mod Vestergade. Her endte også sabotagevagterne, kneblet og bun
det med besked på at holde sig i ro.
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Kæm pefabrikken A un ing  Møbel- & M adratsfabrik Vestergade 46.

Imens var flere sabotører gået i gang med at lægge sprængstof ud i 
hele fabrikskomplekset. Det tog tid og imens lå folkene ovre i skoven 
og frygtede det værste uden at turde gøre noget. De vidste faktisk h el
ler ikke, hvad de skulle gøre.
Så forsvandt sabotørerne, kørende i bil mod Randers i høj fart. Her
efter blev der bare helt stille. Det føltes som uendeligheder for de paci
ficerede medarbejdere, som baksede med at komme fri fra deres bånd.
Pludselig lød et enormt brag og taget lettede på en af fabriksbygnin
gerne. Flere eksplosioner fulgte hurtigt efter og folk kom stormende til 
for at se hvad der foregik. Heldigvis var alle kommet ud. Men hele fa
brikken stod nu i flammer og ikke til at redde.
Rigtig mange familier i byen havde på en nat mistet deres arbejde og 
stod nu i en vanskelig situation. De fleste havde nok svært ved at se 
formålet med at fabrikken var blevet lammet. Alle viste, at der blev 
leveret senge, madrasser og møbler til tyskerne, men man håbede, at
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A u n in g  M øbel- & M adra tsfabrik , Vestergade 46.

D en danske m odstandsbevæ gelse saboterede bygningen den 23. oktober 
1943. D ette blev g jort så  effektivt a t produ ktionen  a ld r ig  rig tig  kom  i 
gan g  igen. E n m in dre del fortsa tte  dog under navnet A u nin g  Finerfabrik.
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Direktørboligen ved fabrikken, Vestergade 46a.

krigen og tyskernes vanvid kunne stoppes uden at man behøvede at 
miste sit arbejde og indkomstgrundlag.
Tyskerne var overbeviste om at sabotagevagterne eller andre med
arbejdere stod i ledtog med sabotørerne og havde hjulpet dem ind på 
fabrikken. Derfor blev de folk der lå bundet i skoven, taget i grundigt 
forhør i direktørboligen, som i nattens løb blev brugt som midlerti
dig hovedkvarter for tyskerne.
Alle nægtede kendskab til sabotagefolkene, men tyskerne troede dem 
ikke og under ubehagelige trusler blev de ført til Århus til yderligere 
forhør.
For fabrikat Robert Jensen fik det alvorlige konsekvenser. En møbel
fabrik i Randers fortsatte dog og en mindre fabrik; Auning Finerfabrik 
fortsatte på adressen i nogle år.
Tidligere havde virksomheden formået at klare en ødelæggende fa
briksbrand i Middelgade i 1933. Og overvandt også modvilje fra byens 
førende mænd. Modviljen stammede tilbage fra dengang at Chr. Jensen  
startede sin virksomhed i Østergade tilbage i 1907. Årsagen var at 
Chr. Jensen var en ihærdig afholdsmand, som bl.a. var medvirkende 
til at Auning Kro i en lang årrække havde mistet sin spiritusbevilling.
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S ab otag en  fik o g så  sto re  k o n sek v en ser  
for i h vert fa ld  en  a f  sab otørerne:
Oluf Akselbo Kroer blev arresteret den 19. novem
ber 1943 og dødsdømt den 24. november for sin del
tagelse i ødelæggelsen af Auning Møbel- & Ma
dratsfabrik 23. oktober og sprængningen af 
Langåbroerne 17. november 1943.

Oluf Akselbo Kroer tog realeksamen fra Randers Statsskole i 1932, 
var sparekasseassistent i Sparekassen for Randers By og Omegn og 
medlem af bestyrelsen for Randers KU.
Oluf Akselbo Kroer var 27 år gammel da henrettelsen blev eksekveret 
i Skæring den 2. december 1943. Han blev begravet på Kallesmærsk 
Hede ved Oksbøl, hvorfra han efter befrielsen blev flyttet til Mindelun
den på Randers Nordre Kirkegård.
I sit afskedsbrev skrev Oluf Akselbo Kroer bl.a.:

K æ re M or og kære a llesam m en !

Ja, sa a  er det forbi, der var dog saa  meget, som  je g  gerne v ilde  have  
sa g t je r  alle. J eg  ryster lid t p å  H aanden, ikke fo rd i je g  er bange, men 
je g  ved jo , a t den  kom m ende T id  v il b live værre for je r  en d  for mig.
Ja, lille  M or, Tak d a  for a lt, h v a d  du  har været for m ig, du, som  har  
m a a tte t være baade F ar og M or for os alle, du  h a r a lt id  s ta a e t for m ig  
som  idea le t a f  en Mor.
Og kære E dith , E rik  og Børge, ogsaa  je r  siger je g  Tak, vi har dog levet 
sam m en, som  det er sjæ lden t b la n d t Søskende.
— J eg  h ar lige ta lt m ed en tysk  P ræ st, og M or, du  sk a l vide, a t je g  g å r  
i D øden som  en troende M an d, je g  ved, a t vi en gan g sk a l m ødes igen, og  
sa a  er det hele ikke sa a  svæ rt. Jeg  kom m er til a t tænke p a a  det lille  
Vers: K æ m p for a lt, h v a d  du  h ar kært.
G ud være m ed  je r  alle.
Jeres Oluf.

tr
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Stefan Nedergaard, lærer på Auning Nordre Skole 
fra 1919-1955, skrev mange bøger, 
bl.a. flere drengebøger.
Paa Skovgaarden var en af disse 
drengebøger, der har begivenheder
ne i forbindelse med sabotagen af 
møbelfabrikken i Auning, som en del 
af bogens handling.

Historien om sabotagen kan  også læses på  byportalen A uningB y.dk, 
hvor der ligger flere andre lokalhistoriske artikler om Auning.
Læs bl.a. mere om A un ing  Station.
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Formandens beretning
fra generalforsamling den 6. marts 2012

AF MINNA CHRISTENSEN

Velkommen til generalforsamling i Sønderhald Lokalhistoriske For
ening. Bestyrelsen har efterhånden skabt en tradition for at lægge 
generalforsamlingen ud i en virksomhed, hvilket har vist sig at være 
spændende. Derfor også en stor tak til Djurs Mad, som har åbnet dø
rene for os i aften.
M edlemstallet i foreningen har i flere år været stabilt og ligget på ca. 
170. Det betragter vi som en pæn størrelse, men det ville være dejligt 
om endnu flere fik lyst til at melde sig ind.
Siden sidste års generalforsamling har der været afholdt 4 bestyrel
sesmøder. Det første var det konstituerende møde, hvor vi for første 
gang udpegede en arkivleder, Ellen Byriel. Punkterne på møderne 
går igen fra gang til gang. Det drejer sig om: økonomi, arrangemen
ter, årsskrift og nyt fra samvirkerne i Randers og Norddjurs.
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Som nævnt deltager vi i møder i både Randers og Norddjurs. Det dre
jer sig om 3-4 hvert sted. Formålet er at inspirere hinanden og lave 
fælles tiltag. F.eks. er det lykkedes at få enkelte kurser til biblioteket 
i Auning, så vi ikke skal rejse til Vejle eller Næstved. En frivillig 
gruppe, som arbejder med et projekt: Naturpark Randers Fjord, har 
ligeledes søgt kontakt til arkiverne for at vi sammen kan finde de 
gode historier om fjorden frem. I lørdags lavede vi sammen med Nord
djurs en udstilling i forbindelse med kulturdagen i Allingåbro. Emnet 
var halvtredserne. Der var mange og meget interesserede besøgende.
Andre arrangementer, som foreningen alene har lavet vil jeg nævne: 
En aften på Aarslevholm den 16. juni. Der kom mange mennesker for 
at høre om gårdens historie og Allingåprojektet med den naturgenop
retning, der skal udføres i forbindelse hermed. Den 28. juni gik en 
stor flok en dejlig tur ad den gamle landevej i Langkastrup. Det var 
en lun aften, og det var spændende at høre lokal fortælle om vejen og 
området. Aftenen sluttede med at drikke den medbragte kaffe på en 
græsmark.
Også i år har vi søgt midler fra Øster og Vester Alling Sparekasse 
fond, og er meget taknemmelige for, at vi har fået 4000 kr. Disse pen
ge skal bruges til kopiering af gamle skoleprotokoller.
Arsskriftet udkommer naturligvis også i 2012. Hvis nogle er interes
serede i at købe gamle årsskrifter, har vi stadig eksemplarer af de 
fleste.
Arkivet har stadig åbent hver mandag -  undtagen i december måned 
-  og det er i tidsrummet 15-21. Der har siden sidste generalforsam
ling været 70-80 gæster. Det er et lille fald i besøgstallet, men det 
hænger sammen med, at antallet af forespørgsler via mails er sti
gende. I kan i øvrigt på arkivets hjemmeside holde jer orienteret om, 
hvad der sker.
Til sidst en stor tak for et 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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M in d eo rd
Lokalhistorisk Forening og Sønderhald Egnsarkiv har i det forløbne 
år mistet tre gode og trofastemedlemmer og medarbejdere.
Jørgen  Andersen, Fløjstrup døde den 16. august 2011 
Jørgen var på arkivets vagthold i en lang årrække. Han havde en stor 
viden ikke mindst om Fløjstrup og omegn, om stedets huse, gårde og 
personer. På arkivet var han en engageret og afholdt medarbejder, 
som med stor tålmodighed gik ind på at hjælpe dem, som kom der for 
at søge oplysninger om slægt og lokaliteter.
Han vil blive husket for den stille måde hvorpå han ledte i bøger og 
arkivalier og næsten altid fandt frem til det ønskede. Jørgen holdt 
meget af at få en god snak med de besøgende på arkivet, hvoraf han 
kendte mange eller, som det ofte viste sig, havde fælles bekendte med.
Viggo Karlsen, Hørning døde den 27. december 2011
Viggo sad i foreningens bestyrelse som næstformand fra 2004 til 2009
og var i hele perioden desuden med på arkivets vagthold.
Han vidste stort set alt om Hørning, var meget interesseret i stedets 
historie og delte gerne ud af sin viden såvel på arkivet som ved lokale 
arrangementer. Han havde desuden på arkivet påbegyndt registre
ring af billeder fra sit lokalområde, et arbejde som med den moderne 
teknik ikke er helt let og ligetil, men som han ihærdigt holdt på med 
indtil sygdommen satte en stopper for hans virke.
Viggo vil blive savnet mange gange, ikke mindst når der dukker 
spørgsmål op om lokalhistorie fra Hørning.
Ejvind Rygaard døde den 14. februar 2012
Ejvind var med i foreningen omtrent fra dens begyndelse. Fra 1981 til 
1991 som medlem af bestyrelsen hhv. som formand og næstformand. 
Med sit stille og rolige væsen var han afholdt som medarbejder på 
arkivet såvel som i foreningens bestyrelse.
Ejvind skrev flere artikler i foreningesn årsskrift, blandt andet “En 
gård i Drammelstrup” i 1994 og “Om landsbyen Drammelstrup” i års
skriftet 1995. På arkivet findes mellem afleveringer til "Fortæl din 
historie" Ejvinds Rygaards erindringer fra egnen omkring Drammel
strup. Heri fortæller han om at være chauffør, beskæftiget ved 
landbruget og ejer og bruger af en ejendom på Nordkystvejen.
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