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Forord
AF KAREN SCHA CH T

Giv hver p let stem m e...
A lle har en  h istorie at fortæ lle ...landskabet har mange!
Det ligger mig på sinde at m inde om, hvor stor betydning det har, at 
give historien videre... bladets mange gode og spændende artikler giver 
historien videre -  dokum enteret og beskrevet. Men der er mange flere 
historier, der kan fortælles... for eksempel personlige historier og histo
rier, der er knyttet til egnen eller landskabet. Alle er de noget særligt, og 
alle bidrager de til vores fælles historie. Når historien fortælles, bliver 
den levende og nærværende. Og det er vigtigere end nogensinde at for
tælle historien videre.

Tendensen er at det historiske anger slipper sit tag.
Videns og informations søgning er vores tids stærkeste side. Informa
tioner om alt er tilgængelig i uoverskuelige m ængder via in ternetet og 
andre teknologiske muligheder. Med den strøm af ny viden mister vi 
noget elem entært - de nære informationer, der vedrører os menneske
ligt, vores ophav, vores historie -  ja  vores arv gennem  generationer. Vi er 
meget mobile - vi flytter og bosætter os flere gange i vores liv og transpor
terer os dagligt både langt og hurtigt ...derfor er vores tilhørsforhold til 
vores egen historie, den egn og det landskab, vi lever i, blevet sporatisk. 
Men historien er tilgængelig for alle, og den er tættere på end de fleste
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aner. Landskabet rum m er nemlig lag på lag af spor efter vores liv og fær
den gennem  årtusinder - fra jægerstenalderfolkets liv til det skridt, vi lige 
har taget.
Vi påvirker til stadighed landskabet - sætter spor, men sletter ofte samti
dig tidligere spor -  landskabet er dynamisk, under stadig udvikling skabt 
af tidens behov. Men de historiske levn er udsatte, dels fordi vi har mu
lighed for at gennem føre store forandringer i landskabet på kort tid, og 
dels fordi vi ofte handler, inden vi kender landskabets værdier.

Rigtig mange love, paragraffer og bekendtgørelser er lavet for at beskytte 
landskabets historiske levn, men stadig er manglende viden og erkendelse 
årsag til at langt de fleste kulturspor ødelægges. Det gælder naturligvis 
især de m indre og m ere ydmyge spor, som stævningsskove, afvandings
grøfter, gamle stemmeværker, stenkister, savgrave o.l. Men for alle kul
turspor gælder, at det vigtigste m iddel til bevaring, er formidling. Vi kan 
alle bidrage til denne formidling -  fortælle historierne om landskabet 
videre -  give hver plet stemme.

Fortæl, fortæl, fortæl ...vær med til gøre de kulturhistoriske levn synlige 
-  de er landskabets sjæl!

Tværsige mose.
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Deltagerne på spadsertur i Tværsige mose nød de fantastiske naturindtryk.

Travetur i Tv ær sige mose
Søndag d. 19. ju n i 2005 inviterede foreningen på en spadser/natu rtur i 
Tværsige mose. I strålende solskinsvejr m ødte 70 deltagere op ved 
Auning Hallerne, hvorfra vi kørte ud i mosen.

H er blev vi på kyndig og god måde guidet rund t af Karen Schacht og 
Wallin Feder. Karen fortalte og viste os, hvordan naturen stille og roligt 
retter op på de skår, der blev i naturen, da man før og under krigen, gra
vede de uundværlige tørv op. Wallin fortalte om, hvordan selve arbejdet 
i mosen foregik. Undervejs rund t i den fantastiske natur, viste Karen os 
mange af de sjældne planter, som gror der, og fortalte om de mange 
fuglestemmer vi hørte.

Midtvejs på turen nød vi den medbragte kaffe, og efter godt 2 timer var vi 
hjemme igen godt fyldt med myggestik og en masse dejlige naturindtryk.
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Storegade 55, Assentoft
AF BODIL DAMGAARD NIELSEN

Storegade 55, Assentoft blev bygget i 1912 af skomagerenken, Thrine 
Rasmussen og hendes søn, skomager Carl Rasmussen, født 1873.

Den senere sognefoged Dyrby huskede, at sokkel og tag blev bygget af et 
hold håndværkere, m urene af e t andet hold. Daglønnen var 10 timer å 
40 øre pr. time = kr. 4,- pr. dag.
Dyrby mener, at buset kostede kr. 3.600,- at opføre.

I 1937 udgav Rasmus Mariager ’’Essenbæk Sogns Historie”, og heri står 
om Matr. Nr. 5e Assentoft følgende:
”1 1912 byggede Thrine Rasmussen og hendes søn, skomager Carl Ras
mussen, det re t store solide hus med værksted og butik langs den ny lan
devej. Skellet m od naboens jo rd  blev reguleret, således at der kunne an
lægges en nogenlunde regelmæssig have.
Efter m oderens død overtog Carl Rasmussen huset. Han blev gift med 
Ane Marie, og i 1920 fik de sønnen Arne. Carl købte flere ret dyre ma
skiner. Det havde han sikkert nok klaret igennem  tiden, men ideen med 
butikken, forsynet m ed et stort udstillingsvindue og store skabe og hyl
der, som han i den dyre tid fyldte med for flere tusinde kroner færdige 
skotøjsvarer, var ikke så god. Der blev så godt som intet solgt, og da pri
serne faldt, måtte hans kreditorer overtage huset.

6



Skomager• Carl Rasmussen fotograferet på trappen til det solide hus, som blev 
bygget og indrettet med værksted og butik i 1912.

K reditorerne, Jens Christensen og Emil Thim solgte huset til Rasmus 
Mariager i 1924. I 1930 lod Rasmus Mariager huset indrette med 2 lejlig
heder, da hans datter, Anna, blev gift m ed elektriker Thrue Rasmussen, 
og T hrue købte huset. Efter 2 års forløb, krævede Thrues arbejde, at 
han boede i Randers, og begge familier flyttede.
Lejlighederne blev udlejet i 1932, den ene med haven til Bertel Bjerre 
Jensen, gift med Clara, og den lille lejlighed til gartner Egil Thomasen, 
gift med Valborg.”

Der foreligger et pantebrev på kr. 6.000,-, fra 28. ju li 1934, iflg. hvilket 
elektriker T hrue Rasmussen giver Kreditforeningen a f Ejere a f mindre Ejen
domme på Landet i Jylland I  Aalborg 1. prioritets panteret i ejendommen:

I Assentoft By, Essenbæk Sogn, Sønderhald H erred, Randers Amt, 
matr. Nr. 5 e og 5 ar.
OTdr, OSkp. OFdk. !4Alb.
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Egil og Valborg Thomasen m ed døtrene Ketty og Ani flyttede ud i 1941 
og ind flyttede Inga og Jens Kristiansen med baby-tvillingerne Jørgen og 
Knud. Jeg kom desværre til at tabe en af tvillingerne en dag, jeg  fik lov 
til at holde ham. Undskyld, Jørgen, jeg  håber ikke, du fik varigt m én af 
faldet. Samme år fik tvillingerne en lillebror, Vagn.

Den lille lejlighed bestod af 2 stuer, et lille bitte køkken uden vinduer 
med adgang fra baggangen samt et loftsværelse. Bjerre Jensens lejlighed 
havde 2 stuer og et soveværelse, køkken samt et loftsværelse. Familierne 
havde fælles for- og baggang og fælles das i gården. Jeg, Bodil Bjerre 
Jensen blev født den 17. august 1937.

Clara og Bertel Bjerre Jensen købte huset den 9. april 1941.

Oprindelig var der ikke megen kælder under huset, måske kun vaske
kælder og et enkelt rum  mere, men Bertel gravede selv resten af kælde
ren ud med håndkraft, rum  efter rum , og foretog naturligvis den for
nødne afstivning og opm uring af vægge.

Da Familien Kristiansen flyttede, efter at have boet i huset et års tid, rå
dede Bertel og Clara over hele huset, og byens første ’’træk og slip” blev 
installeret i det tidligere minimale køkken. Der blev oven i købet også 
plads til et siddebadekar i det 1 x 1,70 m store rum. Der blev installeret 
fyr i kælderen, radiatorer afløste kakkelovnene, og vi fik varm t vand!

Da 2. verdenskrig kom til Danmark den 9. april 1940, blev min far ar
bejdsløs. Han havde hidtil været repræsentant for sin bror, der ejede 
H ørning Trævarefabrik, og han havde kørt over hele landet og solgt 
hønsehuse, grisehuse og sommerhuse. Nu var der ikke længere benzin 
til repræsentanter, ej heller m aterialer til den slags nybyggerier.

Den lille Opel Olympia blev opstaldet i gdr. Hans Sørensens lade, godt 
skjult i halmen, så tyskerne ikke skulle få øje på den, og det var en stor 
dag, da jeg  efter krigen fulgtes med min far op for at hente den

På grund af krigen ophørte al im port af kraftfoder til kvæg. Min far havde 
en fortid som landm and, havde gået 2 år på Korinht Landbrugsskole, og 
han vidste, at landm ænd pløjede roebladene ned på m arkerne efter roe-



høsten. Men der var foderværdi i disse roeblade, selvom køerne skulle 
gumle mange blade i sig for at få næring nok. Ved at ensilere roebladene 
kunne disse kom prim eres og opbevares til vinterens fodersæson.
Hertil skulle man bruge siloer, og i som m eren 1940 fabrikerede fabri
kant Bertel Bjerre Jensen de første siloer til det danske landbrug. To 
tømrersvende fra Assentoft, Anker Nielsen og Villy Kristensen blev an
taget, og i begyndelsen sad de på hug og sømmede bræ dder på de til- 
skårne buer, så det blev til siloflager, 12 flager til en silo. Senere samme 
sommer blev der fremstillet skabeloner, så håndværkerne kunne stå op 
og slå søm i, i en noget mere bekvem stilling.

For ikke at sætte alt på et bræt, blev vaskehuset om dannet til mosteri! 
H er var det min mor, der tog affære. Maskineriet bestod af en æbleras
per, der blev drevet af mosteriets eneste motor, en 1 HK el-motor med 
fladrem; og den rem kunne jo  smutte af, hvad den faktisk gjorde af og 
til. I et kar vaskede m an flasker, de var ikke altid lige nem m e at få rene, 
det var værst, hvis der havde været petroleum  i flaskerne.

De første siloer blev således fremstillet på  græsplænen til Storegade 55 i Assentoft, 1941.

9



Den største maskine var æblepresseren. Med en stor træskovl skovlede 
min mor en portion af den raspede æblemasse over i et stort stykke klæ
de og pakkede det sammen. 12 portioner blev lagt oven på hinanden i 
presseren, hvorefter mor begyndte at dreje i et stort håndsving. I begyn
delsen så det ud til at være let, æblesaften løb ud i et kar, m en efterhån
den blev mors bevægelser mere seje og langsomme. De 12 pakker æble
pulp var nu flade, de blev pakket ud, og 12 nye pakker fik samme tur. 
Æ blepulpen blev efterfølgende anvendt til kreaturfoder.

Den vanskelige proces, pasteuriseringen, foregik i den brændefyrede 
gruekedel. Far havde lavet en flaskeholder, der blev sænket ned i det 
varme vand; og man kan godt forestille sig, at det var vanskeligt at holde 
den helt rigtige temperatur.

’’Mostsucces’en var lidt blandet, Silo blev et eventyr”, skrev far i en sang 
ved en senere lejlighed. Lidt for mange flasker æblemost gærede, nogle 
eksploderede endda nogen tid efter leveringen, og mosteriet blev op
givet.

De to rum, som havde været lejet ud til familierne Thomasen og Kristian
sen blev nu  henholdsvis folkestue for dem, der fremstillede siloerne og 
kontor til min far. Den lille Olivetti skrivemaskine, der før havde sendt 
tilbud ud på sommerhuse og hønsehuse, skrev nu ansøgninger til ’’Direk
toratet for Vareforsyning”. Det største problem  for den lille fabrik var 
nemlig at skaffe materialer, søm og træ.

Hvor udhuset havde været, blev der i 1942 opført en bygning, der først 
husede en båndsav, der blev brugt til fremstilling af silobuer og senere en 
lille tømmersav til opskæring af m indre træstammer. Savskærer Nielsen 
blev antaget hertil, en hyggelig fyr, der havde savet det yderste led af sin 
højre pegefinger af, m en til mig forklarede han, at han havde været slem 
til at pille sig i næsen, da han var barn.

Der blev også købt brædder, som kom hjem og blev væltet af i den tid
ligere køkkenhave. De skulle stakkes og lagres, og det var spændende at 
kravle rund t i stakkene, men det gjorde pokkers ondt at få hudafskrabnin
ger, når de ru  brædder væltede omkring mig, så det gjorde ikke noget, at 
jeg  fik forbud mod at ’’lege i bræ dderne”.

10



Savværket set fra  vest 1943.

I 1946 blev der opført en ny fabriksbygning på jo rd , købt af gårdejer 
Alfred Kjær. Jo rden  lå på den anden side af Skråvejen, d.v.s. den gamle 
Randers - Grenå landevej, den senere Silovej, og så blev der igen anlagt 
have på Storegade 55.

I 1951 fik huset en tilbygning: Ny forgang, folkestuen gjort dobbelt så 
stor og æ ndret til kontor, den tidligere forgang slettet og indlem m et i 
det tidligere kontor, som nu blev til ’’Trappestuen” med opgang til 
1. sal, og hvor der tidligere havde været entredør ud mod gaden, blev 
der m uret en blomsterkumme.

Senere kom der blyindfattede ruder til hele facaden ud m od Storegade.

På loftet blev der lavet endnu et værelse, der kom ovenlys i mit værelse 
og i gæsteværelset, ”Velux vinduer”, der blev lavet indbyggede skabe, 
hvor det kunne lade sig gøre; og over tilbygningen, ud for mit værelse, 
blev der lavet alten! Der var, så vidt mig bekendt, ikke andre unge piger 
i byen, der havde egen altan.
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Luftfoto a f  Storegade 55, Assentoft, 1952.

1 1952 fik huset endnu en beboer. Min mors kusine, 10-årige Kirsten 
Hyllested, havde det år mistet den sidste af sine forældre, og hun blev 
herefter medlem af familien og flyttede ind i vestværelset på loftet.

I 1960, den 20. januar, døde min far, 57 år gammel. Den 1. marts 1960 
købte Carl Damgaard Nielsen firmaet, og Carl og jeg  blev gift den 17. 
september 1960.

Huset, Storegade 55, var min mors, og mor boede stadig i halvdelen af 
huset, mens der var kontor i resten. Hver dag lavede mor frokost til Carl 
og mig, og da vi i den travle sommersæson fik hjælp af Carls brødre og 
nogle studiekammerater, fik de en bid med. Det nød vi alle sammen.

Efterhånden som der blev for lidt kontorplads for silofabrikken, rykkede 
m or sammen på m indre og m indre areal, og i 1976 solgte Clara Bjerre 
Jensen huset til Carl Damgaard Nielsen og flyttede til Sandagervej 1.
I 1984 bræ ndte store dele af fabriksbygningerne. De udbrændte bygnin
ger blev erstattet med nye, og der byggedes et nyt kontor i forbindelse 
herm ed, tegnet af arkitekt Jan Smærup.
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Storegade 55, som det ser ud i dag, indrettet med både apotek og frisørsalon.

Og i 1985, da Storegade 55 stod tomt, lejede arkitekt Smærup sig ind og 
om dannede begge etager til arkitektkontor. Den 1. marts 1994 blev halv
delen af stueetagen udlejet til Sønderbro’s apotek, og der blev bygget 
vindfang med indgang ud m od vest. Arkitektfirmaet Smærup og Wess- 
man A /S køber hus i Randers og forlader Storegade 55 i februar 2005, 
og huset sælges til frisør Tina Frank pr. 1. april 2005.

Siden 1912 har der i huset været:
-1912 skomagerværksted m ed beboelse
- 1930 2 lejligheder
- 1940 kontor for Assentoft Silofabrik, mosteri og beboelse
- 1976 kontor for Assentoft Silofabrik
- 1985 arkitektkontor, Jan  Smærup
- 1994 arkitektkontor og apoteksudsalg
- 2005 frisørsalon og apoteksudsalg
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Centrifugalkraften
AF BIRGITTE RASMUSSEN HORNBÆ K

Sidst på efterm iddagen. Det støvregner. Her oppe fornem mes trafikken 
blot som en m onoton m urren, der undertiden brydes af lyden af en dør, 
eller et låg på en skraldespand, der smækker i. Vinduet er åbent. Det 
tynde nylongardin vifter sagte frem  og tilbage over karm en, som om no
gen åndede på det. U nder kanten ses en tagrende og en grå himmel. Så 
forsvinder billedet atter. På stolen ligger to sammenfoldede håndklæder. 
På bordet ved siden af står plastickruset med vin og askebægeret. Vores 
tøj ligger spredt på gulvet. Der er højt til loftet. Hvad mon klokken er nu? 
Blusen ligger helt henne ved døren. Den ene sko er væltet.

Kjær & Andersen. Vi går ind af døren. Jeg har mor i hånden. Nye sko. 
Spidse. Jeg er ved at blive stor. De skal være spidse. Der er tæpper på gul
vet. Ekspeditricen kommer hen til os. Om der er noget hun kan hjælpe 
med? Stativerne er fyldt m ed højresko. Snøresko. Laksko. Sandaler. 
Herresko. Damesko. Alverdens sko. Bagest i forretningen gummistøvler. 
Men dem køber vi derhjemme i Brugsen. Hun beder os om at tage 
plads. Jeg sætter mig hen i en stol. Ved siden af sidder en dame, der er
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ved at prøve mange forskellige højhælede sko. H un vælger et par sølv
sko m ed hælrem med spænde, så længden kan reguleres. Elegante, siger 
en rødhåret herre, der ekspederer. Der er en dæm pet atmosfære i forret
ningen. Mor taler med ekspeditricen. En lidt let sko. Eventuelt en san
dal. De skal være spidse, siger jég. Nr. 34, siger mor. Mor sætter sig ved 
siden af mig. Foran er der en lille lav nappabetrukket taburet og et fir
kantet spejl, hvor man kan se sine fødder. Ekspeditricen kommer tilbage 
med en stabel fine, lyse skoæsker. H un sætter sig på taburetten. Hendes 
glatte, sorte nederdel glider op. Hendes ben er samlede og drejet skråt 
til den ene side. H un letter låget på den øverste æske, ijerner papiret og 
tager det første par op. Et par lærredssko m ed en tynd lædersål og rem 
over vristen. Runde i snuden og et lille hulm ønster langs kanten. Jeg 
skal til skolefest. Jeg prøver dem  og hvisker til mor, at de ikke er spidse 
nok. Mor siger noget om at ødelægge tæerne, når de stadig vokser. Det 
næste par er sandaler. Jeg tager dem  bare lige på og af igen. Vi går hen 
til et højt træpodie, hvor jeg  kan stikke fødderne ind forneden m ed sko
ene på, og gennem  noget glas foroven kan man se tæernes knogler gen
nem  sko og det hele. Jeg er i et par vidunderlige, helt spidse hvide sko, 
glatte i bunden og lette at få med, hvis man strammer musklerne lidt 
under fødderne.
Mine tæer er helt presset sammen. Jam en de føles godt. Vi går tilbage. 
Så tager hun et par røde op. Det skal være dem. Prøv dem nu først. Over
læderet er tyndt, helt blødt skrumpgedeskind, om hælen en sort rem af 
lidt kraftigere svineskind og sorte sløjfer på vristen. Det skal være dem. 
De passer. Og de har hæl. En lille hæl, der skrår lidt ind, af to forskellige 
slags træ, så den nærm est er stribet i de nydeligste brune farver. Mor er i 
tvivl. Om jeg  ikke synes de første...? Det skal være dem.
Ekspeditricen har diskret trukket sig tilbage. Jam en jeg  er ved at være 
stor. Alle de andre... Min kusine har lige fået en lysegul hofteholder. Min 
fætter siger, hun ikke kan finde hofterne. Så tuder hun. De er m eget 
dyre. Jeg kan se mor spekulerer. H un synes, vi skal tænke lidt over det. 
Vi vil gerne spekulere lidt over det, siger hun, og vi går. Vi tager bussen 
hjem. Over Randers Bro, ud af Grenåvej, ind af Ebeltoft-landevejen, ind 
mod Lund og så er vi hjemme i Hørning. Vi får kaffe. Det er sidst på 
eftermiddagen.

Sidst på efterm iddagen begynder him melen at blåne over det dalende 
landskab m od øst, over Fløjstrup, Moeskjær, Vester Alling, Øster Alling



og Bakkerne, og man blev måske - måske sendt i Brugsen lige før 
Karlsen lukkede, efter ét eller andet m or havde glemt. Ned i byen. Alle
rede ude i porten bliver det stort. Man sjosker afsted m ed kurven dask
ende mod benet, og brugsbogen glider frem og tilbage i bunden. 
Karlsen no terer m ed sirlig skrift, og når siden er fuld regner han sam
m en og flytter det blå kalkerpapir ind mellem to nye rene sider med ko
lonner. Det har jeg  da set. Så pakker han kurven, og somme tider siger 
han: »Det fører vi desværre ikke, men vi kan skaffe det.« Så går der et 
par dage, og Hother, der kom mer bragende m ed rutebilen fra Randers, 
smider en brun pakke af uden for Brugsen.
Ud gennem  porten, hvor det altid trækker, så noget korn, lidt grus, nogle 
halmstrå hvirvler rundt. Nogle arrige tyrkerduer basker op og slår sig 
ned igen. Porten er ellers asfalteret. H er er det ikke bare hum plede 
brunlige, blågrå, grågrønne, gullige og rødlige brosten, der buer under 
de bare fødder, som har de endelig maset sig frem fra undergrunden. 
Godt nok er der mere lyst på gårdspladsen, og den dufter og den skifter 
farve og dam per efter tordenskyl en sommereftermiddag. U ndertiden 
er den fuldstændig fyldt m ed blafrende hvide lagner og dynebetræk på 
lange, lange snore. Men her i porten springer bolden ikke lige pludselig 
abrupt til den ene side, når man kommer til syveren, hvor den skal én 
gang i jo rden , før den må ramme muren. Grå, glat og kølig er de sidste 
par m eter før jeg  er hjemmefra. Jeg skal ned i byen, som hæ nger på et 
luftfotografi i dagligstuen, en lille tyk krop, der er trukket ud i en tynd 
spids foroven, m idt et landskab, der gemmenskæres af hegn og smalle, 
grå veje. Veje, der fører helt ud i horisonten, ja, helt til Randers.
Ned i byen. Forbi Niels Andersens hule træ. Forbi Moestrups tjørnehæk 
og melede mirabeller. Forbi Trekanten, der m idt i vejen spalter den i to, 
lige efter Forsamlingshuset. Trekanten med ral og kantsten, med blod
bøg i midten plantet til ære for kvindernes stemmeret, med to nye lave vej
skilte med refleksbelægning og røde bogstaver. Vi klasker skoletaskerne 
op af skiltet i den rækkefølge vi kommer om m orgenen for at vente på 
skolebussen. Gadelygten skinner i sneen, skinner gennem  frosttågen, 
der bølger gennem  grenene, og vi hænger med overkroppen over skil
tet, holder ved med arm ene og lader benene fare bagud under os. Og 
isen bliver spejlglat, så vi skvatter efter tur, når vi skal ind i bussen. Eller 
vi balancerer ru n d t og rund t på Trekantens kantsten og snakker.
Videre. Der er centralen. Der bor "Lis på centralen"- og Willadsen med 
sin kom plette danske frimærkesamling, kanariefuglene og haven på tyve
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kvadratmeter anlagt efter japansk forbillede m ed sten til at tænke over. 
Towo ligger allerede i vindueskarm en og glor m ed de udstående 
pekingeserøjne og Lis tager bananstikkene m ed de sorte ledninger ud 
og ind af panelet og siger »Hørning« eller »optaget«, danner for
bindelser eller afbryder. Towo ligger og lurer inde under sofaen lige ved 
døren, når man er sendt hen på centralen efter røde vitaminpiller, gaze
bind, flødeboller eller Svaleis.
Videre. Brugsen, bageren og smeden ligger i Hørnings lune skød om
givet af ejendomm e og huse, lige ved vejen. Det gør fryseboksen forså- 
vidt også. Alligevel må man på forunderlig vis op til fryseboksen, hvor 
Edith tager imod de små sedler med mors skrift på lørdag form iddag og 
torsdag eftermiddag. I tyk riflet frakke, uldent tørklæde og to par finger- 
vanter oven på hinanden en varm augustdag dykker hun ind i det is
hvide frostrum, hvor de brune pakker m ed num m erseddel ved den 
stramme snor ligger fordelt i små rum , lukker den tunge m etaldør i efter 
sig og kom mer ud  igen. Kulden slår ud over terazzogulvet, ud over fød
derne og op på benene i løbet af få sekunder. H un lader de to tre sten
hårde pakker dum pe ned på det lille bord og kontrollerer, om det nu 
også er de rigtige num re.
Op til fryseboksen, og her begynder det hele at blive m ere usikkert, her 
hvor haverne er m indre og det går lidt op ad bakke. Mere forblæst med 
huse kun på den vestre side af vejen og Moestrups m arker på den an
den. Det er en kold vind, der kan fyge ind over vejen dér, en februardag. 
Og selvom gulkalkede og hvidpudsede huse stadig fortsætter side ved 
side, næ rm er vi os alligevel branddam m en og er nærm est på vej op til 
dér, hvor de er ved at lave den nye sportsplads, fjernt og højt med parke
ringsplads til både ti og elleve biler, klubhus og det hele og spædt græs, 
der skal erstatte banerne på Klauses mark i læ af hyld og tjørn og pile
træ erne nede over for kirken. »Fanden til tuer« siger karlene, når de ta
ber i fodbold, når de taber til SIF-grisene fra den nye centralskole med 
alle deres baner og omklædningsrum  og spillere i træningsdragter af ny
lon, mens vi stadig kridter skoene. Hvad skal de nu sige, karlene, på de 
planerede baner?
Branddam m en, det blanke, dybe hul, omgivet af siv og krat, hvor Svend 
Ages æ nder godt nok har deres lille hus på en pæl i m idten, hvor guld
smede og myg svæver over vandspejlet i sommervarmen, m en hvor isen 
kan brase, slå revner, åbne sig i spalter og knække, flage efter flage, så 
det sorte vand vil suge os ned m ed skøjter og tophuer og det hele. Og vi
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vil dø dernede på bunden ved siden af undervognen til en gammel ajle
tønde, der engang blev sat ud på isen en nytårsaften, hvor det satte ind 
med tø første januar. Nej, vi får ikke lov at skøjte der. Vi kan holde os til 
oversvømmelserne på marken, hvor vintersæden kan ses som hår under 
det tynde lag is, og den takkede skøjtespids gang på gang støder mod en 
lysebrun, frossen jordknold, der stikker op. Men vi kunne dø, hvis vi nu 
gjorde det. Og vi løber m ed fryd på skøjter på branddam m en, på den 
glatte, fede hvide is og falder og falder, dér oppe i den anden ende af 
byen, hvor der også er flere drenge, store drenge, der kommer med be
mærkninger. Drenge, der lugter af sukker og skidt på en gang, og som 
smider vanten, der fryser fast til isen, mens de med røde hæ nder hjæl
per med at skrue min skøjte ordentligt fast på skistøvlen. Drenge, vi le
ger fangeleg med, måske i Viggo Andersens lade m ed lem m ene lukket 
for de tomme vinduesåbninger. I m ørket helt uden for lands lov og ret. 
Vi springer fra bjælkerne ned i det bløde, tørre halm. Springer og sprin
ger hele efterm iddagen. Der oppe i den anden ende bor de, der spiser 
til aften og er vasket klokken seks og får købekager. Og der, allerøverst, 
står også transform atoren - ganske vist et stykke fra branddam m en, men 
alligevel, når man først er ved branddam m en og vandværket. Den rejser 
sig som en mørk obelisk. Den står ligesom og lurer ved noget hyld. Den 
er fyldt m ed elektriske lyde bag m etalpladerne som højspændings
kablerne, der hænger i langstrakte buer over engene syd for byen. En 
mærkelig dirrende summen, og det m urrer i fingerspidsen, når man rø
rer ved den lille metalplade m ed zig-zag lynet, der er skruet på siden af 
den. Og græsset står så stridt og stift, så tørt og blegt om kring den. For
blæst er buskadset, kargt og filtret. Det hele har vel sået sig selv, det 
skidt. H er er der ingen gadelygte, der lyser, her ved transformatoren. 
H er tog Bjarne på Bøffen, og hun sagde, han var så krævende. Men dem 
fra Arslev må også være senere ude, end vi. Og hvorfor blev de ikke bare 
ned omkring Brugsen, på pladsen i vinklen ved selve Brugsen og lage
ret, hvor vi holder lænet op ad m uren, der stadig er varm, cykler i otte
taller uden at holde ved styret, så egerne gnistrer og dækkene spinner 
m od asfalten. Vi er blevet færdige efter aften. Vi har hjulpet med opva
sken eller malketøjet. Vi er blevet vasket. Vi har fået lov til at være ude til 
klokken det og det. Vi er ved at blive store, om blot nogle år er vi næsten 
lige så store, som dem, der skal gå til præst næste år igen, næsten lige så 
store, som de halvvoksne piger, der går forbi på vejen i vide nederdele 
med stramme, brede lakbælter i taljen og slingbacks eller lysegrå lærreds
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bukser med slids ved anklen, transparente nylontørklæder i calypso
farver og de der nye cardigansæt, læbestift på m unden og touperet hår 
med hårklemme i siden. Og de har dagbog m ed lås. Og vi griber bolden 
og lader hånden falde ned, lader hulahopringen falde ned om benene, vi 
står med et ben på hver side af cyklen og hæ nderne på styret og kigger 
efter karlene, der kom mer hjem i biler fra håndboldkam p i Nielstrup- 
Voldum i terylenebukser, nylonskjorter og vådt hår. Måske brem ser de 
op, ruller vinduerne ned og siger noget til os, og vi fniser og gør os be
m ærket nede ved Brugsen, og hopper op på cyklerne, cykler tilbage til 
Trekanten, holder ved forsamlingshustrappen, rykker cyklerne ind på 
pladsen mellem den gamle skole og forsamlingshuset. Snakker. Bytter 
esser og snakker om de store, karlene og pigerne, der står udenfor i 
duvetinejakker, når vi har juletræ.
De er drevet hen til forsamlingshuset. De hæ nger udenfor, de hænger i 
gangen, i skænkestuen med fanerne, skabet med gymnastikforeningens 
pokaler og m ændene, der spiller kort. Et par stykker bliver jaget op på 
loftet, af en af konerne fra køkkenet, for at rulle de lange bordplader ned 
i salen gennem  lemmen lige over indgangen, hvor en af m ændene står 
m ed opsmøgede ærm er og tager m od bukke og plader. Men de kommer 
ind og besætter dansegulvet. Så, nu  ikke for længe! En af konerne fra 
køkkenet er efter dem: det er for børnene det her, deres tur kommer, 
der er kaffe nu og det trækker, når de står der i døren, men m en han sy
nes, hun laver det bedste kaffe, han har fået, og går ud i køkkenet til de 
andre koner, nupper et stykke kringle af et af fadene, fedter og smiler og 
siger, de holder sig vel nok godt, konerne, valser lidt rund t m ed én af 
dem med ølflasken i hånden, og de skælder ud på skrømt, tørrer fingrene 
og går ind for at se på. De går op til Friis og Børges orkester i bordeaux- 
farvede jakker med blank revers, hvide skjorter og smokingbukser. Fru 
Friis ved klaveret nikker, og Børge og hr. Friis nikker. En sekstur. Man 
har bare at holde sig inde ved bænkene. De finder hinanden, seks og 
seks og seks. Vi kravler op på skødet af mor, der sidder og snakker, og 
distræt giver os penge, og »har du ikke lige fået én?«. H un trækker op i 
mine sokker, binder sløjfen i ryggen på min kjole igen og stryger lidt 
hår, der er faldet ned, væk fra mit ansigt.
Det suser. Stilethælene, de sorte blanke herresko, habitjakkerne, sorte, 
korte, stramme kjoler, røde kjoler, konfirmationsarm bånd. De danner 
kæder, hæ nderne griber hæ nderne, hæ nderne slipper hæ nderne, og de 
snurrer rundt, de danner kæder, hurtigere, de snurrer rundt, to og to
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snurrer de rundt, og pigerne har arm ene strakte og hæ nderne foldet 
om nakken på den, de danser med, og han holder hende så fast om livet. 
De snurrer rundt. De må holde godt ved hinanden, for de har sådan en 
fart på. Man kan falde, når man danser sådan. På grund af centrifugal
kraften, siger de.
De må gå ud og ind. De kører i biler. De sidder to på knallerten. De går 
ud. Vi løber ud på pladsen, vi sm utter ud af døren, Birthe og jeg  i hvide 
ankelsokker og sandaler og ternede kjoler m ed strutskørter under, midt 
om vinteren løber vi ud af forsamlingshuset, ud på pladsen, hopper på 
skosnuderne i den våde sjap mellem bilerne og lader kulden og fugten 
krybe op under kjolen. Med øjnene på stilke løber vi lidt ru n d t med hin
anden i hånden. Fistrer ru n d t i skæret af det gule gadelys. Vi ser to gå 
tæt ned mod kirken, ned i mørket, ned bag m uren. Hvad siger de? Siger 
de noget? De er næsten én, deres stemmer når os kun som små lyde, da 
de når ned forbi Hospitalets lave hæk. Hospitalet. Stiftelsen nede ved kir
ken. Oberst Hans Friis og 1600-tallet. Forældreløse drenge. Undervisning, 
opdragelse og grød, sild og saltet flæsk. De sang måske, tørrede snottet 
af i ærmet. Havde stumpede bukser og kantede knæ m ed sår og rifter og 
bare, senede fødder i træskoene. Livstykker og lørdagsbad i zinkbaljer. 
Koldt vand og kogende vand fra kedlen. Dampen vælder op, fugten per
ler ned over ruderne i køkkenet. Man kan ikke vente, sidder og balance
rer på baljens tynde kant med benene trukket godt op for den kogende 
flod og knogrer af træ thed og fryd m ed bare rum per, beskidte hæ nder 
og jo rdede fødder. Så ned og få skruppet ørerne røde. Og m unden med 
brun sæbe, hvis det skal være. Varme, ned i varmen. Drive med den 
spinkle krop i sæbevandet. Drømme. Putte når alt slappes og dykke. Det 
buldrer i komfuret. Det rene tykke undertøj og de stive natskjorter hæn
ger klar på komfurstangen for at dam pe af. Måske fik de en rundtenom  
med brunsukker oven på strabadserne. Måske en skude rabarbergrød, 
hvis det var sommer.
Birthe og jeg, vores bare arm e er kolde, og vi dukker os og kigger stift 
lige ud, når vi vimser forbi de store. En af dem binder sløjfen i min heste
hale op. Det suger i maven, og vi kiler os hurtigt ind mellem dem, der 
står på trappen, og styrter ind gennem  den kolde gang, suser ind mel
lem folk, der står og snakker, mødre, der er ved at give de mindste ga
m acher på, ind i den varme, summende sal, hvor vi løber forvildede og 
ophidsede ru n d t mellem de andre børn, tager hinanden i hånden med 
krydsede arme og laver svingture eller trækker hinanden over det glatte
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gulv, den ene hest, den anden vogn. Nogle af drengene er oppe og fin
gerere ved Friis og Børges saxofon. Der er kun to byer i verden. Og de 
kom mer fra Randers.
Randers Bro. Østervold. Parkeringspladsen i Højskolehotellets gård. Vi 
stiger ud af bilen. Gennem  Torvegade, Houm eden. Vi er helt oppe på 
tredie sal i Knud Rasmussens venteværelse, hvor vi forsvinder i chester- 
fieldmøblerne og venter på at komme ind til ham. Han sætter elastik om 
mine fortænder for at presse dem sammen. Vi kigger ned på folk, der 
går ud og ind af butikkerne. Mor sidder m ed Jørgen på skødet. Karen 
Marie er bange. Bagefter får vi softice. Og vi er på juleudstilling og køber 
chokolade til moster Edle og moster A nna og moster Marie, ja  til alle de 
gamle mostre, og går i Køsters Boghandel for at finde noget kultur til en 
særlig gren af familien, siger min far. Bagefter spiser vi bøf på en restau
rant, der hedder »Rowenta«, hvor der altid sidder en m and, der ligner 
David Niven. Det er derfor m or vil herind, siger m in far. Vi kører gen
nem  Storegade ud af Randers. G ranguirlanderne med lys hænger bøl
gende fra gade til gade. H ar I set, siger mor. Tæt omslyngede par går 
hen m od Maxim og Nørreris. Årh, det er da ikke noget, siger vi og glor.

Sidst på efterm iddagen. Klokken godt fem ringer mor til Kjær & Ander
sen. Jeg har tudet siden vi kom hjem. Ja, det er fru Hornbek fra Hør
ning. Og hun forklarer. Ja, røde. Ja, størrelse 34. Ja, m ed Hornslet- 
Karlbybilen, ja  tak. Farvel. Mor er næsten smuk, synes jeg. Og hun er fra 
Fløjstrup Kær. Om jeg  skal rydde op på mit værelse? Om jeg  skal hjælpe? 
Senere står jeg  ude ved porten og venter på rutebilen, venter skoene, 
skrumpged og m ed hæl, fra Randers der vil slynge mig rund t på danse
gulvet og ud.

Nylongardinet svæver frem og tilbage over lam inatkarm en. Langsomt, 
lydløst og let vugger det.
Bilerne kører forbi i brede strømme. Det bliver grønt, jeg  går over mel
lem de andre. En duft af parfum e svæver, som en tynd, gul serpentine i 
den grå os.
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Aarslev i gamle dage
Et nyt kapitel til "Aarslev i gamle dage", 
bragt i årsskriftet 2002.
AF HELGA SØRENSEN

I Johannes Sørensen's efterladte breve, fandt vi en kuvert indeholdende 
tre sange, der var skrevet til ’’Regnskabskursusfesten”, den 18. december 
1919 i Aarslev.
Og -  der hvor Aage Galmstrup fortæller om lærer Halvgaards betydning 
for foreningslivet i Aarslev, står der: ’’Desuden afholdt han et regnskabs
kursus for unge og bosiddende mænd. Den energiske Kaptajn Petersen, 
Ebbestrupgaarden, som alle landm ænd kendte, indså, at der manglede 
noget på regnskabsføringen og kaldte omegnens lærere sammen på 
Hadsten Højskole for på den måde at få regnskabskursus ud til alle om
egnens skoler, og det slog m eget godt an ”.

Og så vågnede nysgerrigheden! For hvem var denne Kaptajn Petersen? 
Jeg nævnede spørgsmålet for Johannes Schmidt, tidl. Bondeseje, Lime, 
og han sagde, at jeg  skulle spørge Kristian Bredholt, Lindaa, m edarbej
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der på egnsarkivet for Todbjerg - Mejlby. Det gjorde jeg, og det gav ge
vinst! Han kunne fortælle, at Kaptajn M. Petersen bl.a. havde skrevet en 
regnskabsbog, som han, Kr. Bedholt, selv havde benyttet.
Nogle dage efter vor samtale kom en kuvert fra Todbjerg - Mejlby Egns
arkiv med yderligere oplysninger, som Kr. Bredholt og arkivleder Jan 
Baltzersen havde fremskaffet (og tak for det!). Kaptajn M. Pedersen ejede 
Ebbestrupgaarden, som ligger mellem Hailing og Røved, fra 1902 til 1912. 
Kr. Bredholt fortalte også, at Kaptajn Petersen havde elever på gården.

Desuden skrev han flere bøger, bl.a. ovennævnte regnskabsbog. I 1916 
udkom ’’Landbrugets rentabilitet”, 1928 ’’Lærebog i Landbrugets regn
skabsføring”. Og flere kom til senere.

Regnskabsbog
større og mindre Bøndergaarde

Kaptajn M. Pedersen,
lid i. Ejer a f E b b e s tru p g a a rd .

F o r  den, d e r  skal  føre sit Regnskab i d enne  Bog, er det ikke 
blot en absolut nødvendig B etin gelse , at han  er  i Besiddelse 
a f  den nyeste  Lærebog, S. e l ler  senere  L'dgave (Læ rebogen  
æ n d re s  nu ikke mere) ,  men at han  ogsaa paa a lle  Stadier 
fore tager  Opgørelsen, saa ledes som det d é r  er  vist. Og den 
d e r  gør det, vil Aar efter Aar k u nn e  faa et rigtigt Regnskab, 
selv om der  e r  meget, h an  ikke forstaar .  Men lige saa s ik 
ker t  er  det ogsaa, at den, d e r  ikke helt igennem  folgcr de 
givne Anvisninger, vil have den s tø rs te  Udsigt til at faa et 
ganske forkert Resultat.

På titelbladet til den regnskabsbog, som Kr. Bredholt benyttede, synes vi, at den 
løftede pegefinger” angående regnskabsføring, set med vor tids øjne, er meget morsom.
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Og her følger så tale og sange, der vakte vor nysgerrighed.

H ar b land t Eders Ju lefrem m ede 
En ekstra Gæst I ventet?
Nej! Det ha r I jo  vel ej,
m en h e r I ser je g  kom m er nu
og b ed er om  forlov,
til d en ne  Gang at være Eders Gæst,
og straks je g  v ilje r  trøste m ed
je g  e r en nøjsom lille Ting,
som kun i Eders Gem m eskrin
en lille Plads skal have;
m en dog en Bøn, je g  fører med,
at ej I lader m ig havne i G em m eskuffen hen;
thi da jeg  spaar: en Dag I ser,
at Rust og Møl m ig næ sten ha r fortæ ret.

I Aften o p ran d t altsaa stunden,
Da vi m ed Fest vil slutte af 
paa Kursus’et hvori vi sled, 
og nu  m ed H eld  h a r b rag t til ende.
Og vi e r 19 h e r  i alt, som Velkomm en nu  vil byde 
til hver en  En fra n æ r og fjærn, 
som Juletrav lhed  og hver en  H indring  
m ed æ rlig Vilje overvandt.
T hi d e t os re t en  G læde e r  at se saa m ange Gæster her,
thi ud en  Gæster kan m an, kun daarligt tæ nke sig at feste,
m en desforuden  h ø re r  d e r  jo  m ange an dre  G oder til,
m en, at a lt e r i O rden , de rp aa  h a r vi den  bedste Tro,
thi d e rfo r b o rg e r saa gode Navne, som Rasmus og D ortee,
Musik, Betjening, 01 og Kaffe
e r  sikkert paa sin Plads, hvor d e t skal være,
og naar hver og én , som h e r vi ser fo ru den  Kager
saa har taget Arbejdslyst og H u m øret m ed,
vi ø jner ej d e r  m angler m ere for G ildet h e r  a t spaa Sukces.
Men vi kan tæ nke én  og an den  god t ril vide,
Hvorom  d e t var vort Kursus gjaldt.
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Da E fteraaret kom  m ed Dagen kort og A ftenen lang,
vi efter Indbud  m ødte i vor Skole frem  i slu ttet Trop,
og Halvgaard tog i L æ rersto len  Plads, m ens højtidsfuld, alvorlig
han ud ta lte  sig: Ja , nødvend igt e r de t n u  for alle, som svarer Skat i de tte  Land,
at m ed B edrift og G ern ing  i H us og G aard
m ed stor F uldkom m enhed han fø rer Regnskab og Kontrol;
thi vor Statskasse e r at ligne ved en  m ager Pølseko,
som aldrig m ættes, m en stadig kræver,
at Skatteskruen hvert Aar en ekstra D rejn ing opad  faar.
Men h e r i D anm ark h a r de t altid saadan været,
a t i N ødens S tund var H jæ lpen altid næ rm est -
tæ nk blo t paa Niels Ebbesen, Bisp Absalon og flere,
og saadan e r  de t ogsaa nu; thi hvad Petersen , som b o r i H adsten,
lidt h e r  sønden for, ønsker læ rt og k en d t alle Vegne,
bestaar i det, at hver skattepligtig M and
altid sin Sag forsvare skal m ed  gyldigt Regnskab i sin H aand. -  
m en før vi saa til A rbejdet gaar, b ø r en Bestyrelse vi vælge, 
tre M and blev da valgt -  til Form and én og M edlem m er to, 
vel fordi de alle tre sad i -  je g  havde næ r sagt i Kongelogen -  
nej, d e t var i Kakkelovnskrogen.
O m  Bestyrelsen kan ogsaa noget, m en heldigvis kun en e godt, de r siges.
Nr. 1 blev vor Justits-og  Finansm inister,
Og førte m ed Kasse og Mulktsystem upaaklagelig Kontrol.
Nr. 2 blev vor Fyrm ester og V arm edirektør,
O g straks vi forstod, a t ne top  saadan M ekanisme 
Var som skabt fo r d en n e  M and -
Sindigt, m en solidt og sikkert m ed god jydsk U d h o ldenh ed
han sin G ern ing  røgted;
m en m ed O p rydningsp inden  han  sig læ m pe,
thi den  gav Træk og dernæ st slugte B ræ nde,
og paa B ræ ndet skal vi spare, thi, som K onen m ed Æ ggene
han tæ nkte paa og regn ed  efter, at hvis hver en  Kakkelovn i de tte  Land
om  M aaneden blev sparet h u n d red  Tørv,
og de i Skib blev ladet og send t til Ø strig hen,
saa blev al B ræ ndselsnød d e r slukt,
og n aar de Ø strigere saa blev varm et op  og glade tillige,
da valle de i W ien, Prag og B udapest
for deres R edningsm and i Danm arks Land
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et varigt M inde til stadig Æ re rejse.
Sidst, m en ikke m indst, vi vil vor Form and m indes,
Thi, naar arbejdet var os svært, da  sagde han straks;
” h ø re r  efter mig, I som  er besværede, je g  vil E der give hvile”. 
Ja , igennem  alle T ræ ngsler han  var os re t en  Stjerne, 
de r for os tit og ofte lyste m ild t og klart.
” I ha r jo  Pen og Blæk”, saa lød  m ed m alm fu ld Klang hans Røst. 
” Skem aer og alt svært m ed e t Pennestrøg  i sletter ud, 
d e t g i’r  L indring, og R egnskabsfuldkom m enheden 
bliver fu ld t ud  nok saa god.
O g faar I e t  O verskud paa T usinder fem  eller ti, 
d e t skal I paa Papir ej føre m ed en  Prik, 
og n aar Skatten bliver krævet, I svarer blot:
” I Fjor je g  bygged om  min Gaard, 
i Aar je g  købte tvende Okser, 
saa Pengeskabet de t e r blankt, 
til Skat je g  ikke ha r en  eneste H vid”.
Ja , kæ re Venner, I kan da nok forstaa, 
vor F orm and vi elskede, som rødeste Guld, 
og derpaa  tø r vi sværge ved Sankt Jø rgen  
og Sankt Knud, 
at fra Skagen til Ribe, 
fra H olstebro til Køge,
de r ingen Form and var, de r værdigt kunde løse 
Skobaandene for vor.
Saa siger vi Halvgaard Tak for d enn e  Gang, 
og haaber h a n  ad  Aare til dels m ed nye Kræfter 
Systemet m aa føre videre frem .
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Sang ved Afslutningsfesten 18-12-1919. 
(Mell: "A kjøre vatn, å kjøre ve”)

Velkom m en alle vel m ød t igen; 
Velkom m en skal I alle være, 
Velkom m en Karle, velkom m en M ænd, 
Velkom m en Koner, P iger kære, 
Velkom m en alle h e r  til Afslutsfest,
N u glæ den den skal være Højtidsgæst. 
Enhver gø r sit,
° g  je g  g®1' m it>
M en tale kan je g  ikke lære.

I brave M ænd som i Skolen gik,
Hav Tak for Brevet I m ig sendte,
Jeg  stod i G angen da je g  d e t fik,
Jeg op og ned paa Brevet vendte,
Mit g o ’ H u m ø r d e t var ej næ vnt deri,
For den slags Ting maa jeg  nok b e’ mig fri. 
Enhver h a r  sit 
O g jeg  har m it
Jeg  tro ’de dog, at m it 1 kendte.

Og d e rfo r tog je g  m ed P ennen  fat 
O g skrev et Vers til de tte  Gilde,
Det kneb, m en je g  fik sam m ensat 
Krestine sagde, d e t var ikke ilde. 
Jeg  m aset har i Dage, N æ tter fem, 
O g fik saa e n d ’lig disse L injer frem . 
E nhver gør sit,
Jeg  gjorde mit,
O g d e t blev som m e tid e r silde.

Et Afslutsgilde vi ho lde vil,
En m orsom  Aften vi tilbringe,
Et dejligt Samvær m ed Sang og Spil 
De Spillem æ ndstoner fo r os klinge, 
O g ingen m aa tilbage holde sig 
Enhver kan bare, bare se paa mig. 
Enhver gør sit,
O g je g  gør mit,
Jeg  alle D am erne skal svinge.

Vort gode Regnskab d e t e r  nu  endt, 
D et gik jo  a f og til m ed  T orden,
En H ilsen g e rne  vil jeg h a ’ send t 
Vor Degn, og I som dyrker Jo rden ,
M en husk nu  alle paa hvad jeg  ha r sagt, 
Om Tegnebog og de t skal staa ved Magt, 
E nhver har sin 
Jeg  ha r jo min
O g den  skal blive h o ld t i orden .

Formanden

27



Regnskabsfestend. 18-12-19] 9. 
Mell: Vift stolt...

Frem  B ønder frem  paa Tinge, 
de t var Kong Frederiks O rd, 
gid de t m aa altid klinge 
h e r  i vort høje N ord, 
at vi m aa altid hige, 
indtil vi M aalet naar 
i de tte  lille Rige, 
hvor altid vel d e t gaar.

M en vi skal dygtiggøres,
de t siger vor Kaptejn,
vort Regnskab de t skal føres,
og selv han  viser Vejen
m ed Lom m ebog og ’’R egnskab”
og andet, d e r skal til,
d e t e r d e t bare Daarskab,
naar ikke selv vi vil.

Vi blev saa sam m enkaldet 
h e r  i vor egen Stad, 
je g  husker ikke Tallet, 
en  Del gik de r jo  fra.
Vor L æ rer sled ihæ rdigt, 
og han  gik g ru n d ig t frem , 
vort Regnskab er n u  færdigt 
og klar at vise frem .

Ja, d e r  skal spekuleres, 
B eholdning gøres op, 
Besætningen vurderes, 
helst veje hver en  krop.
De L om m epenge føres, 
de store m ed de smaa, 
a lt sam m en skal de t gøres, 
hvis d e t skal rigtig gaa.

)a, de t e r let de t hele, 
hver eneste Rubrik;
De R egninger a t ’’d e le” 
forstaar vi paa en  Prik.
Hvis konen  faa e t pelsværk, 
og selv du faa en Hat, 
no te r de t i e t  Hastværk 
i Baasen for ’’Privat”.

Vi m angen  m orsom  aften 
i Skolen tilbragt har, 
m en selve M orskabskraften 
vor egen Form and var.
M ed Støj, høj Røst og T orden 
D ebatten slutted han: 
vor Tegnebog i O rden  
derpaa  d e t kom m er a n ”.

Vort Kursus e r  til ende, 
nu  kend er vi jo  Vejen.
En tak vi n u  vil sende, 
vor Halvgaard og Kaptejn.
Nu e r vi he r til Gilde, 
og m ore os vi maa;
M en aarie nu  og silde, 
skal dette fo r os staa:

"frem Bonde m ed  dit regnskab, 
hvis du  dig klare vil, 
no te r naar du  ha r Selskab, 
hvor m eget de r gaar til.
Begynd til næste Sommer, 
fø r regnskab saa e t Aar, 
naar Kresten Jen sen  kom m er, 
en  m ind re Skat du  faar.”

”Avs. ”
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Formandens beretning
AF M INNA CHRISTENSEN

Generalforsam ling i Lokalhistorisk Forening 21. februar 2006.
Sidste års generalforsam ling blev ho ld t i Svaleparken i Assentoft den 
22. februar. Til trods for, a t v in teren  var over os m ed en voldsom sne
storm , m ødte der ca. 30 frem . Det var flot. Så bestyrelsen var enige 
om, at dette  m ed at kom binere en generalforsam ling m ed et besøg 
på en virksomhed har m edlem m ernes interesse. D erfor er vi også glade 
for, a t Crocus var m eget villige til a t åbne for os i år og derm ed  give 
os indblik i hvad der foregår her.

Foreningen har knap 200 m edlem m er, de t er en lille tilbagegang i for
hold til sidste år. Tilbagegangen skyldes i nogen grad dødsfald. Blandt 
dem , som er døde, er Frits Nielsen, Virring og Tage Thaarsti, Randers 
tidligere H ørning. De har begge gjort et stort stykke arbejde i vores 
bestyrelse, og de har begge været form æ nd i perioder. Deres store 
kendskab til lokalom rådet, hvor de havde deres rødder, vil for os blive 
svært at undvære. Ligeledes den  interesse og arbejdskraft, som de 
begge besad.
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Foreningens arbejde m ed at indsam le og registrere arkivalier går 
planmæssigt. Det er vigtigt, at vi alle er opm ærksom m e på, at relevante 
væ rdier bliver afleveret til arkivet. Arkivets m angfoldighed afhæ nger 
af, hvor gode vi alle er til at bidrage. Der er åben t hver m andag fra 
15-21 - undtagen  i decem ber m åned. Besøgstallet e r stabilt og der ind
kom m er flere skriftlige og telefoniske forespørgsler. Der er stadigt fri
villige nok til at dække en vagtplan, m en vi håber, at der snart m elder 
sig flere interesserede, det får vi b rug  for. N år der kom m er nye ind, er 
der altid nogle af de m ere erfarne, der gerne giver et lille kursus. Det 
er også sket i år.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesm øder i år. Jævnt fordelt over hele 
året. På det første m øde i den 16. m arts 2005 konstituerede bestyrelsen 
sig. Således: Jeg er stadig form and, Viggo Karlsen e r  næ stform and, 
H elga kasserer og H anne Byriel sekretær. De øvrige m øder h ar haft 
forskelligt indhold , m en altid p lanlæ gning af kom m ende arrange
m enter og en  drøftelse af frem tiden i nye kom m uner. Det skal også 
nævnes, at vi har ansøgt kom m unen om  m idler fra A rne M. C hristen
sens fond. Vi blev bevilget 10.000 kr. til EDB. Planen er et nyt arkive
ringsprogram  og tilkobling til in ternet.

For at følge m ed i, hvad der sker andre  steder og b lande os m ed an
dre arkivfolk, var vi nogle stykker, der var til generalforsam ling i SLA i 
Aarhus am t den 5. m arts 2005. Jeg  var også til SLA's generalforsam ling 
i Vejle den  17 . septem ber. Det var en generalforsam ling, d e r var præ 
get af nogle uoverensstem m elser om store og små arkivers drift. Hele 
bestyrelsen gik undtagen  en - Jens Erik Pedersen, Them . Jens Erik er 
nu  blevet form and, og han  arbejder h ård t på, at få god gang i SLA 
igen. På generalforsam lingen den  18. m arts i Aarhus am t vil han  ori
en tere  de frem m ødte om, hvordan bestræ belserne går.

Den 19. ju n i lavede vi en  tu r til Tværsig m ose u n d e r ledelse af Karen 
Schacht. En dejlig søndag form iddag i e t naturskøn t om råde og m ed 
nøjagtigt 76 deltagere. D et var på flere m åder overvældende. Udgrav
n ingerne  i F løjstrup Bakker blev besøgt den  28. juni. Et spæ ndende 
sted, som m ange af os vil glæde os til at følge. T uren til en  af vore kir
ker gik den  23. august til Ø ster Alling. Ca. 80 fulgte en  dejlig aften i 
kirken og nød  senere kaffen i forsam lingshuset.
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L ørdag den  12 . novem ber var arkivet åben t i an ledn ing  af Arkivernes 
dag. Flere lagde vejen forbi for at se den  lille udstilling, vi havde lavet 
sam m en m ed de øvrige arkiver i kom m ende N orddjurs K om m une. 
D er var også m ulighed for en kop kaffe.

Det næste a rran gem en t er tu ren  til Berlin i p insen, 1.-5. ju n i. Der er 
lagt op til en både spæ ndende og oplevelsesrig tur. Husk tilm elding 
snarest. Sam m en m ed m enighedsrådet i A uning planlægges en  aften 
i A uning kirke den  22. august.

H vordan ser frem tiden ud  for vor fo ren ing  og vort arkiv? Det ved vi 
ikke m ed sikkerhed. I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil arbejde for, 
at vort dæ kningsom råde stadig skal være (gamle) Sønderhald  Kom
m une og at arkivet også fysisk e r p laceret her. Økonom isk støtte og til
skud skal derfo r søges i såvel Ny R anders som N orddjurs kom m uner. 
En ønskeplacering vil være i et nyt bibliotek i Auning. Hvis Auning 
får et sådant. Der er skrevet til kom m unen om  vore ønsker, og vi har 
fået svar tilbage, at brevet vil indgå i kom m ende forhandlinger. Besty
relsen h ar løbende kontakt til arkiver i N orddjurs og også til arkiver i 
Ny Randers. Alt sam m en m ed henblik  på at støtte os til h in an d en  for 
at få den bedste løsning for frem tiden.

Vi håber, at I som sædvanligt kan m odtage Arsskriftet inden  som m er
ferien. H ar nogle a f je r  stof, som I m ener, kan have interesse for vore 
m edlem m er, h ø re r  vi gerne  fra jer, da det kan være svært for bestyrel
sen selv at støve alt op.

Til sidst en  tak for et godt sam arbejde til bestyrelse, vagter og andre, 
der arbejder i arkivet og for foreningen .
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Den 24. ja n u a r  2006 døde Tage Thaarsti Sørensen, og  S ønderhald  
egnsarkiv m istede e t yderst en gageret m edlem  af foren ingen . Tage var 
m ed fra begyndelsen, senere som bestyrelsesm edlem , næ stform and, for
m and, og som fast m and på “Vagtholdet" i arkivet.

Tage blev fød t i H ø rn ing  i 1924, hvor faderen  var karetm ager, og m ode
ren  h jem m egående. I m in barnd om  kan je g  huske hvordan vi drenge, 
som var yngre end  Tage, nød  at kom m e i væ rkstedet hvor han  altid hav
de gang i e t eller an det spæ ndende arbejde - modelflyvere, skibe og an
dre  ting, oftest i træ . D et var d e rfo r naturlig t at hans livsværk blev noget 
m ed træ. H an kom  i læ re hos den lokale tø m rer i landsbyen, og u d d an 
nede sig senere på bl.a. på H adsten  håndværkerskole. H an fortalte, at 
han  engang  i slu tn ingen a f 1940'erne, sam m en m ed faderen , var kø rt 
til Hvidsten, for at se m indestenen  over de dræ bte frihedskæ m pere. På 
hjem vejen ville h an  lige hilse på en  arbejdskam m erat fra læ reårene, 
som arbejdede hos tøm rerfirm aet Lassen og søn i Randers. Arbejdskam 
m era ten  sagde, at de stod og m anglede en m and, så Tage fik jo bb e t, og 
blev d e r til han , 38 år senere, gik på efterløn , de sidste m ange år som 
værkfører.

I 1949 byggede han huset på Romaltvej i Kristrup, og flyttede ind  sam
m en m ed Else, som han  var blevet gift m ed. Hus og have blev passet 
m ed den  sædvanlige om hu de begge altid udviste.
E fter a t være flyttet fra H ørn ing , blev de ved m ed at ho lde  forbindelse 
m ed b ebo ern e  i landsbyen, og i m ange år var de trofaste besøgende hos 
Tages m or, som tilbragte de sidste år på Stiftelsen i H ørn ing.
Tage var m eget in teresseret i H ø rn ing  sogns historie. H an havde en 
g lim rende hukom m else og kunne fortæ lle en  masse ting om livet i 
landsbyen. Særlig kirken havde hans opm æ rksom hed, og i flere å r var 
h an  rundviser, n å r  d e r kom  besøgende.

Tage satte sig e t varigt m inde i byen, da han  på m enighedsrådets opfor
d ring  lavede en  kopi af den såkaldte H ø rn ingplanke, fra den  oprind eli
ge stavkirke. D en blev lavet m ed den  sædvanlige om hu  og nøjagtighed i 
m indste detalje, efter han  havde hen te t træ  fra træskibsværfter ru n d t i 
landet, og efter tegn inger og mål fra N ationalm useet.

Æ ret være Tage Thaasti Sørensens minde!
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