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Museumsdirektør Britta Andersen gav omkring 50 besøgende en unik oplevelse, 
da Lokalhistorisk Forening for Sønderhald var på  aftenbesøg ved Gammel 
Estrup Herregårdsmuseet, tirsdag den 25. juni 2013.
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Forordet
- Spor i landskabet
AF JENS MEILVANG, FORMAND FOR MILJØ- OG TEKNIK
UDVALGET, NORDDJURS KOMMUNE

Som lokalpolitiker skal man ofte træffe beslutninger om nye visioner 
for lokalområdet, der varer ved i generationer frem i tiden — nye veje, 
cykelstier, byfornyelse osv. Men beslutningerne for lokalområdet hand
ler også tit om at genskabe noget der var engang eller tænke nye an
vendelsesmuligheder til allerede menneskeskabte anlæg.
I de seneste årtier er det blevet populært at genskabe naturområder, 
der har været kunstigt afvandet i årtier og muliggjort fødevareproduk
tion. Et godt eksempel herpå er engene omkring GI. Estrup, hvor gods
ejer Gregersen fik tørlagt store engarealer. Han rejste med heltestatus 
Danmark rundt og fortalte om sine bedrifter. Senere valgte daværende 
Sønderhald Kommune at slukke pumperne og genskabe det, der var 
engang. Mange flere af sådanne naturgenopretningsprojekter er på
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teg neb ræ tte t også på D jursland. D ette h a r  m uligvis også sin b ere t
tigelse i den tid, vi lever i. M en jeg kan  alligevel ikke lade væ re med at 
tæ nke på, om vi m ed e t verdensbefolkningstal på godt 7 mia., der er i 
stadig kraftig  væ kst h a r "råd" til dette  - a ltså  fjerne jord fra fødevare
produktion til natur.
Andre gange skal vi gentænke allerede etablerede anlæg som fx vores 
nedlagte togbane fra Randers til Ryomgård. Her er Djurslands kom
munerne allerede godt i gang med at forvandle den gamle togbane til 
cykel- og gangstier, således at vores byer igen bliver forbundet -  dog i 
en light udgave. Den næste etape i dette arbejde må være at denne 
cykelsti skal udfoldes helt til Randers via det gamle togtrace.
Personligt tror jeg ikke at det er det endegyldige punktum for den gamle 
banestrækning. Mange steder i Europa har man med stor succes eta
bleret letbaner til persontransport på gamle godsbanestrækninger. 
Dette har skabt stor vækst og bosætning i byer og områder, der ellers 
var spået en ilde fremtid. Denne fremtidsvision deler jeg også for vores 
bane (Ryomgård-Randers) - hvorvidt jeg når at se det, er jeg dog lidt i 
tvivl om.
Landevejen imellem Grenå og Randers har uden tvivl også haft kæmpe 
betydning for Djurslands udvikling og har det stadigvæk. Der er ingen 
tvivl om, at de byer der er beliggende ved Hovedvejen har større poten
tiale til vækst og bosætning og har altid haft det. Faktisk er vejen 
blevet så stor en succes, at Assentoft har set sig nødsaget til at få lavet 
en omfartsvej, så man undgår de store trafikmængder i byen.
Der er også planlagt flere omfartsveje på strækningen bl.a. ved Auning. 
Her er min politiske opfattelse, at man muligvis begår en historisk  
fejltagelse ved at afskære den trafik, som alle er enige om er skyld i 
væksten, fra vores byer. Jeg tror, det vil få stor betydning for Aunings 
status som handelsby, hvis vi med en omfartsvej fjerner de mange tu
sinde bilister, der hvert år besøger Auning.
Konklusionen må være, at man politisk kun kan træffe beslutninger, 
der holder for en periode. Det der engang var den helt rigtige beslut
ning skal få årtier efter radikalt gentænkes og ændres. Vi vil altid 
blive ved med at sætte spor i landskabet, men vi vil i lige så høj grad 
ændre de allerede skabte spor.



Glimt fra landevejenes historie
Randers-G renå landevejen er et m arkant spor i landskabet 
og kan  i 2014 fejre 150 års jub ilæ um . På den baggrund er det 
interessant at sætte fokus p å  landevejenes historie.

AF HENNING MILLARD, AUNING BYMUSEUM

Et af de tydeligste og vigtigste spor i landskabet er vores veje. Ingen 
vej, ingen udvikling og intet samfund.
Kun ganske få samfund, som f.eks. Grønland klarer sig uden veje mel
lem byerne. I Grønland sejler eller flyver man mellem byerne, hvis 
man ikke lige tager flere dagsrejser med hundeslæde eller snescooter.
Ordet vej betyder at rejse eller at flytte sig. Oldtidens veje var stier 
trampet til af mennesker og dyr. Stierne førte til bopladser og van
dingssteder. Oldtiden dækker over den periode af historien, hvorfra 
der ikke findes skriftlige kilder, som fortæller om, hvordan man har 
levet. Så vi ved ikke meget om de første veje.
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Kort fra 1789, hvor man kan se den gam le vejføring fra Assentoft til Auning.

Man gik, red eller kørte, hvor det var mest bekvemt på den aktuelle 
årstid. Der hvor trafikken gennem en længere periode fulgte samme 
forløb opstod alfarvejene.
En alfarvej var en offentlig vej som alle måtte bruge, i modsætning til 
hærveje eller kongeveje, som kun kongen og hans mænd måtte bruge.
Med fremkomsten af hjulkøretøjer udviklede de mere befærdede ruter 
sig til vejkorridorer mellem landsbyer og vigtige knudepunkter som 
udskibningssteder eller overfartssteder.
I 500 år var det bønderne, som boede langs vejen, der skulle holde vejen 
vedlige, men det var et arbejde, som bønderne prioriterede særdeles 
lavt.
Egentlig vejbyggeri blev i middelalderen kun foretaget, hvor terræn
forholdene gjorde det absolut nødvendigt. Som regel nøjedes man med 
den vej, som vognhjulene sled i jorden. Kørslen på de ujævne og hullede 
veje var ikke alene besværlig, men også farlig. Det var klogt, inden man 
gav sig på rejse at ofre lidt til St. Gertrud, som var de vejfarendes skyts
helgen.
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Der har været landevej mellem Randers og Grenå i over 500 år. Bl.a. 
fordi Grenå har en havn, som stort set aldrig fryser til, i modsætning 
til havnen i Randers, som hurtig lukker på grund af is i fjorden.
Ved GI. Estrup Mølle har der været vadested og overfartssted i gene
rationer. Det var her man skulle over Alling A for at komme videre til 
Randers eller Grenå.
Anlæggelse af landets første egentlige hovedlandeveje er historien om 
Danmarks største planlagte og anlagte vejnet. Det var en gigantisk 
landsdækkende opgave, som tog over 100 år at udføre fra 1761 til 1864.
Startskuddet var en kongelig befaling il7 6 1 .E n a fd e  sidste hovedlande- 
veje, der stod færdig i 1864, var landevejen mellem Randers og Grenå.
Formålet var at skabe et vejnet, der kunne sikre bedre samfærdsel, 
lette handelen og skaffe de rejsende bedre vilkår. Regeringen ønskede 
at benytte de allernyeste europæiske vejbygningsteknikker og ind
kaldte derfor vejingeniører fra Frankrig, hvor tidens bedste veje, 
chausséerne, blev anlagt.

Rutebilen mellem Randers og Grenå, fotograferet i nærheden a f Fausing, 1926. 
Rutebilen måtte kun køre 24 km i timen, så turen Randers-Grenå varede 
tre timer. På grund a f dårlige veje havde man mange punkteringer.



En vejmand og hans vejtrommel 
p å  Hovedgaden i Øster Alling  
omkring 1950, da gaden blev 

niveau-reguleret.

Vejene blev anlagt som lige linjer gennem landskabet uden nævnevær
dige hensyn til terrænets naturlige kurver. Ønsket var at skabe veje 
med kortest mulig afstand mellem rejsemålene.
Byggeriet af hovedlandevejene stoppede i 1864 bl.a. fordi jernbanebyg
geriet tog til og i et vist omfang overflødiggjorde landeveje. Fokus blev 
i stedet flyttet over på indfaldsveje til købstæderne samt disses infra
struktur — til og fra jernbanestationen.
Først i 1913 kommer der med automobil-loven (ca. 50 år efter lande
vej sbyggeriets afslutning) gang i overvejelserne om nye veje burde an
lægges.
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Spor af den gamle landevej fra Assentoft til Fausing
AF MONA MATHIASEN OG SØREN JENSEN

Denne artikel er en billedserie af de synlige spor, der stadig er af den 
gamle Randers-Grenåvej. Her det udsnit af vejen, som gik tværs gen
nem den tidligere Sønderhald kommune - nemlig fra Assentoft til 
Langkastrup, forbi Floes og til Fausing.
Se numrene på kortet - og på de følgende sider - de tilhørende billeder.
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iranliden
Ravnlund

N e de rg iid

S ly n g b o rg l
P lan tage

Louisevang

Overgård

Dr̂gfeshø

Vejen m od øst, 
se t fra  B rugsen  
i A ssentoft.
I  d a g  p rim æ rt 
benyttet til 
A ssen toft Silo, 
og som  stikvej 
t il Brugsen.
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Denne del a f  
Volkm øllevej 
var en del a f  den  
gam le vejføring. 
H erfra fo rtsa tte  
vejen a d  det, der  
i d a g  er Sko le
stien  og bag om  
h allen  og stad ion  
ud til D ybdalvej.

D ybda lve j m ed  
et k ig  in d  i det 
stisystem  bag  
om  hallen, som  
var en del a f  
den gam le vej.

D ybda lve j set 
m od øst.
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D ybda lve j i bag
grun den. Den  
g a m le  landevej 
fo rtsa tte  tid ligere  
gennem  gården  
forrest i b illedet. 
P å kortet benævnt 
L ille  L angdahl.

M od øst forbi 
F jordblin k  og  
gennem  de nyeste  
u dstykn in ger i 
A ssen toft øst.

K ig  m od vest. 
Lige efter u d 
stykn ingerne i 
A ssen toft fo r t
sæ tter den gam le  
landevej, som  
gru svej helt til 
L angkastrup .

13



Her krydser vejen 
Svends dal, hvor
efter den fortsæ t
ter op over Svends  
Høj, forbi galge
bakken og videre 
til Langkastrup.
I  Svends dal kan  
m an stadig se de 
gamle vejsten.

Her kan man  
også se den 
gam le stenkiste, 
der om vinteren 
leder sm elte
vandet fra de 
høje bakker 
- under vejen - 
og ud i Randers 
fjord.

Skomager G unnar 
Vestergaards 
barndomshjem  
ved den gamle  
landevej i 
Svends Dal.
Her under 
nedbrydning  
i 1952-53.
Foto fra  Gunnar
Vestergaards
billedsamling.
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Tidligere gik  
vejen gennem  
denne gård  
lidt vest for 
Langkastrup  
Den er nu ført 
syd om ejen
dommen.

Hvor den gamle 
vej før krydsede  
Kastrupvej, og 
fortsatte nord 
om L angkastrup , 
Det vejstykke er 
ikke længere 
synlig.

Um iddelbart øst 
for Hannebjerg  
ses vejen igen. 
Den krydser 
Hannebjergvej 
og fortsætter 
mod øst.
Her er blikket 
vendt mod vest.
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Sporet a f  den 
gam le vej går 
over Hannebjerg- 
vejen og fortsætter 
mer eller m indre  
synligt gennem  
markerne mod 
øst til Fausing.

Undervejs mod 
Fausing krydses 
Virring-Floes- 
vejen. Her et kig  
mod vest.

Sam m e sted  
set mod øst, 
hvor vejen 
kom m er fra  
Hannebjerg.
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©
Øverst: Dalgård 
beliggende ved 
Grenåvejen. Tværs 
gennem markerne 
går den gamle lande
vej. I  baggrunden 
ses Floes by.
(Foto: Inger Rasmussen)

Nederst: Kig fra 
Grenåvej mod Floes, 
som det ser ud i dag.
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Fotos hen te t i Sønderhald Egnsarkivs store billedarkiv, som kan 
illustrere den gamle landevej gennem Fausing, Liltved og til Auning.

Hovedgaden 
gennem Fausing. 
Mejeriet ses 
til højre. 
1930-1950.

Gadebillede 
fra Fausing.
Til venstre ses
forsamlingshuset.
1890-1928
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Liltved skoles
legeplads før 1902. 
På denne p lads  
blev den nye 
skole bygget.

Den gam le kro 
som var beliggende 
ved Møllegården, 
hvor den gam le vej 
krydsede A lling  A.

Østergade i Auning. 
E t k ig  fra  jernbanen  
mod Grenå. 
1910-1915
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Rundt om Hals Sø
AF ELLEN BYRIEL

D er v a r  en g a n g ...
På T am m estrupgården i D rastrup, tjente i årene om kring 1870, en ung 
pige, Ane L aursdatter. H un var "synsk", kunne se overnaturlige ting. 
En aften kort tid  efter ny tår sad h un  og gårdens karl og ventede på her
skabet, som skulle komme hjem fra et besøg i omegnen.
Klokken var omkring 1, da de hørte en vogn køre ind i gården. M ens Ane 
gik til hoveddøren for a t lukke op for herskabet, gik karlen ud for at 
spænde hestene fra. Men der var ikke noget køretøj a t se. Derimod be
m ærkede han  noget, som en sort sky, forsvinde ud ad gårdsleddet.
Da herskabet kom hjem, fortalte Ane, fruen om den mærkelige hæ n
delse. "Det skal du ikke bryde dig om", sagde fruen, "den vogn h a r jeg 
hørt flere gange. Den kom mer en n a t lidt ind i det nye år".
H un fortalte videre, a t det m ærkelige fænomen skyldtes en grevinde fra 
GI. Estrup, der ikke kunne finde ro i graven, fordi hun i levende live 
havde svoret sig til Hals Sø, ved a t påstå, a t hun  stod på sin egen jord. 
H un havde taget jord i sine sko hjemmefra. Det trick ville Vorherre ikke 
anerkende.
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Der findes en anden variation af den historie. Her er om talte grevinde 
ejer af søen og vil forhindre egnens hønder i a t drive tiskeri i den. En 
vinter, hvor søen er tilfrossen, lader hun  derfor fælde en nærliggende 
lille skov og træ stam m erne køre ud på isen. De skulle så, når søen igen 
var isfri, gøre fiskeriet um uligt.
Som stra f  skulle hun, efter sin død, hver n a t køre, med et spand af fire 
kulsorte heste, fra  GI. E strup til Hals Sø. Vejen førte gennem Tamme- 
strupgården, hvor hun  m åtte  gennem en port, som derfor hver morgen 
fandtes åbnet. For a t forhindre dette, fandt en snedig fyr på a t save et 
lille hu l nederst i porten.
Herigennem  kørte så "spøgelses-vognen" og porten forblev lukket.
Kært barn har m ange navne
Søens navn, "Hals Sø", gav i 2001 anledning til en artikel i Amtsavisen. 
Nogle lokale folk påstod, a t navnet var forkert. At det fra gammel tid 
havde heddet "Hald Sø". Men da der i næ rheden af Viborg er en sø af 
sam me navn, er det, n å r a lt kom mer til alt, p rak tisk  nok, a t søen i Lund 
h a r sit nuvæ rende navn. Der findes ganske vist et ældre kort, hvor nav
net er med "d", men der findes endnu ældre kort (1816), hvor det er med 
"s". J a  tilm ed et kort hvor det skrives "Halsø" (1842). Og, som det siges 
i avisartiklen, "Søen h a r  haft begge navne, både på kort og i andet m a
teriale, langt tilbage i tiden".
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En rest a f  sten a ld erh av et
Da isen havde tru k k e t sig tilbage efter sidste istid og stenalderhavet 
skyllede ind gennem tunneldale og lave områder, blev Djursland delt i 
flere større og m indre øer. E fterhånden som istrykket forsvandt hævede 
landet sig og D jursland antog sin nuvæ rende form. Tilbage blev dog 
sporene i landskabet.
Spor af isens bevægelse, de "grøfter" den havde gravet, det m ateriale 
den havde skubbet rund t med og de "vandpytter", som ikke fandt afløb. 
B akker og dale, moser, søer, bække og åer.
En af de sm å "vandpytter", som blev stående, er Hals Sø. Den h a r altså  
væ ret der altid. Eller det vil sige, m an h a r et par gange over kortere og 
længere perioder, forsøgt a t betvinge na tu ren  ved a t fjerne den. D ette er 
sket med mere eller m indre held.
F ørste a fvan d in g a f  H als Sø
P roprietæ r H arder på T am m estrupgård havde en svigersøn, Lorange, 
gift 1872 med K irstine Harder.
I 1877 fik Lorange en, efter hans og svigerfaderens mening, genial idé. 
H als Sø skulle tørlægges. Søen dækkede et areal på 66 tdr. land.
Der blev indgået en aftale med ejerne, som var bymændene i Lund. Efter 
den skulle de hver have 60 favne af den udtørrede sø ud for deres m ar
ker. Der blev gravet de nødvendige kanaler og pum pningen gik i gang. 
Søen var re t fiskerig. Det fortælles, a t da det sidste vand blev pum pet 
ud, m åtte m an skovle fiskene væ k fra risten  ved dam ppum pen, da den 
ellers ville blive tilstoppet.
Efter a t vandet var væk, viste det sig, a t sto rt set hele søbunden bestod 
af sand, og a t kun en enkelt lodsejer fik fordel af den indgåede aftale. 
Da dyndet var blevet nogenlude tørt, blev der sået græs og det tegnede 
til en god afgrøde. M en græ sset var af en dårlig kvalitet. Det blev solgt 
på roden ved en auktion. Priserne var im idlertid ikke store, og det var 
besværligt a t få bjerget det afhøstede græs. Det blev sam let i store 
bundter, som m an bar på nakken. Da det indtørrede dynd i søbunden 
dannede store revner, m åtte  m an færdes med forsigtighed.
Dumpede m an i, m åtte  m an vente til en anden, som var på vej ud, kunne 
hjælpe med igen a t få græsknippet løftet op på plads.
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De skuffede lodsejere anlagde en proces mod Lorange, men kontrakten 
var formet så sikkert, a t der in tet var a t stille op. Tværtimod fik de en 
skarp henstilling om, a t deres kreatu rer ikke m åtte færdes ved kanalerne, 
da evt. skade på kanterne der, ville blive udbedret på deres regning. Da 
det var Harder, som finansierede projektet, ejede han den udtørrede sø.
I 1881 solgte han  T am m estrupgården og byggede gården "Sølund" ved 
den østlige side af søen.
1 1934 skriver Rasm us M ariager i sin bog om Hørning sogn følgende om 
tørlægningen: "Nu er forholdene bedre, bunden er nogenlunde fast, og 
den årlige udpum pning finder sted  ved elektrisk kraft, som er både h u r
tigere og billigere".
Altså forblev søen tørlagt i flere år, m en kun i som m erhalvåret. Det var 
et langt og besværligt forløb inden vandet nåede ud i Allingåen. F ra 
søen løb det ud i Hovbækken, derfra gennem  en større udgravning langs 
med S tam pens have inden det blev ført under vejen i store rør, for derfra 
a t fortsæ tte videre gennem Gunnerupm ose og Stånum m ose, forbi B rus
gård, hvor det mødte Allingåens øverste løb.
Det første stykke gennem  bækken, under vejen og videre til mosen gav 
gennem årene anledning til m ange bryderier. 1 1909 og siden i 1922 blev 
stræ kningen reguleret og uddybet, og der kom andre og større rør under 
vejen. I 1925 blev der under H edeselskabets ledelse foretaget et større 
uddybnings - og reguleringsarbejde, ligesom der blev sa t faskiner ned 
langs hele den vanskelige stræ kning. Men problemet med sandet, som 
slemmede til, slap m an ikke helt af med.
"Sølund"
Efter H årdes død fik svigersønnen, Lorange, skøde på gården "Sølund". 
H an solgte den videre i 1888 til M arius Pedersen fra Tårup, som dog 
ikke kunne få det til a t gå, trods et ihæ rdigt stykke arbejde. 11 å r se
nere meldte h an  sig konkurs. Herefter, og indtil 1903, blev gården 
handlet adskillige gange. 7 ejere, hvoraf nogle kun havde halvpart, blev 
det til, indtil den i 1903 blev købt af Jens V estergaard, som 7 å r senere 
solgte den til sin bror Jacob. H an købte mere jord til og fik p lan i driften. 
Der blev oparbejdet en stor kvægbesætning og sandsynligvis var det 
ham , der byggede staldlæ ngen mod vest, og m åske også stak laden bag 
gården.
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"Sølund" beliggende på bredden a f Hals Sø, omkr. 1953.

Efter verdenskrigens udbrud i 1914 steg priserne på landejendomme 
meget, og i 1918 solgte V estergaard "Sølund" til Niels Møller, som dog 
afhændede den igen det følgende år. Efter endnu et par ejere blev den i 
1925 overtaget af Knud Thomsen, form and for Svineslagteriet i R an
ders. Det h a r  sikkert kørt hæ derligt for ham , idet han  blev på gården i 
henved 20 år.
Derefter skiftede den igen ejer nogle gange og om kring 1949 var det en 
Hr. Friederiksen som var besidder. Denne Friederiksen slog sig på fjer
kræavl, m en ikke som den forrige ejer, Knud Thomsens kone, der havde 
sto rt fjerkræhold i dertil opførte hønsehuse. Det nøjedes Friederiksen 
ikke med, han  tog også stuehuset i brug, som bolig for kyllingerne. Det 
sa tte  sine tydelige spor i det ellers pæne hus. Udover fjerkræ  havde han  
grise i hestestalden og i laden og sm ågrise i karlekam m eret. Friederik
sen vedligeholdt ikke pum peanlægget ved søen, som derfor genopstod i 
sin oprindelige skikkelse.
Om kring 1951 solgte h an  "Sølund" til en ejendom shandler (læs: slagter) 
og i 1952 blev den erhvervet af Aksel Lund fra Aarslev M ark, der, lige
som i sin tid  Lorange, havde fået den idé a t tørlægge søen.
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Aksel Lund var heller ikke ene om idéen. H an delte den med en trepre
nør Johannes Sørensen på Aarslev Vase.
A nden afvan din g
Planen var i første omgang, a t lede vandet gennem  ca. 50 m dybe borin
ger ned i den såkaldte "Dansker-Kalk" hvorfra det skulle sive ned til 
grundvandet. Projektet var usæ dvanligt og blev fulgt med stor interesse 
af geologer, presse og andet godtfolk.
Metoden blev for problem atisk og af sam me grund opgivet til fordel for et 
pum peanlæg, bygget sam m e sted, som de tidligere anlæg havde været, 
og bestående af to autom atiske eldrevne pum per installeret i en beton
brønd med til- og afløbsledning og med en m uret overbygning (pumpe
hus). Dertil kom et større arbejde med udgravning, uddybning og for
stæ rkning af kanaler og diger.
Projektet skulle godkendes af S tatens Landvindingsudvalg. Lodsejerne 
skulle inddrages og forelægges planerne. E t landvindingslag blev stiftet 
og dets vedtæ gter sam t en fuldstændig beskrivelse af projektet god
kendt af afvandingskommissionen. Projektforslaget var blevet udarbej
det af Hedeselskabet, der forelagde det for de indkaldte lodsejere.

Aksel Lund og Johannes Sørensen ved boretårnet i 1952, da det i første 
omgang blev forsøgt at lede søens vand ned i undergrunden.
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Der skulle laves en ny k ontrak t med elselskabet. Den gamle aftale, som 
var fra Knud Thomsens tid, tillod ikke brug af strøm  til pum pen i de tre 
vinterm åneder. Nu skulle det gøres m uligt a t pumpe hele året. Sidst, 
men ikke m indst, skulle den økonomiske side af projektet udregnes og 
godkendes af alle instanser.
Der s tå r i m aterialet ved forelæggelsen følgende om de tidligere afvan
dinger: "Hals Sø havde tidligere væ ret kunstigt afvandet gennem m an
ge år, antagelig fra ca. 1880. Anlæggene bestod af en nordlig og sydlig 
landkanal uden om arealet til "afløbet fra Sømosen", et pum peanlæg, 
der oprindelig bestod af vindmotor med snegl, senere en centrifugal
pumpe, oprindelig drevet ved dam pkraft, senere med petroleumsm otor 
og sidst med elmotor.
Ved forundersøgelsen i 1949 kunne pum peanlægget vel fungere, men det 
var opslidt, arrangem entet var prim itivt og usikkert, ude af stand til blot 
nogenlunde a t kunne afvande søarealerne med en rimelig bekostning". 
Den tidligere ejer havde i 1950 forsøgt a t få en afvanding i gang, bistået 
af Hedeselskabet. Det blev ikke til noget.
D et blev det denne gang. Da alle form aliteter og alt forarbejdet var på 
plads, blev pum perne s ta rte t og i 1956 løb det sidste vand ud af Hals Sø 
endnu engang. Drømmen om at avle korn og andre afgrøder på søbun
den gik kun delvis i opfyldelse. Det var ikke uden problemer a t færdes 
på den bløde bund med traktor, vogne og m askiner. Søen var og blev 
bedst som afgræ sningsareal for k reaturer.
Aksel Lunds svoger, Anders Bundgaard, flyttede ind på "Sølund" med sin 
familie og var først bestyrer, siden lejer med andet arbejde. Gården blev 
herefter drevet sideløbende med driften af "Hedegård" på Aarslev Mark. 
I 1962 blev "Sølund" solgt til en svigersøn, Lauge Byriel. Der blev op
arbejdet en stor kvægbesætning, og det viste sig, a t græ sset i søen var 
fortræffelig foder for malkekvæg. Og græs var der altid  nok af, selv i 
tørre somre, hvor naboernes græ sm arker stod gule og afsvedne.
Udover egen besæ tning var det også muligt a t leje dele af "søen" ud til 
andre kvægavlere, hvis ungdyr der kunne æde sig trinde og m ætte i løbet 
af sommeren.
Der blev købt og/eller forpagtet mere jord, således a t eng og m ark kom i 
nogelunde passende forhold til a t kunne bæ re en god besætning.
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Sø igen
Efter 30 års forløb gik "Sølund" videre til næ ste generation. K arin og 
K arsten Bording blev de nye ejere i 1992.
Herefter blev den udtørrede sø "spisekammer" for en fedekvægsbesæt- 
ning a f racen Sim m entaler. D ette projekt er siden blevet afviklet og der 
satses nu på ju letræ savl på "landjorden".
Og søen? Ja, den er igen blevet en sø.
Dette forklares således i et par citater fra en længere orientering om 
naturbeskyttelse:
om  V andm iljøp lanen  -
Aftalen om Vandmiljøplan I I  blev indgået i februar 1998 som en opfølgning 
på  Vandmiljøplan I  fra 1987 og som led i opfyldelse a fE U 's nitratdirektiv. 
Målet med Vandmiljø IIe r  at reducere kvælstoftabet til vandmiljøet. Vand
miljøplan I I  indeholder en bred vifte a f virkemidler. Et a f  virkemidlerne er 
etablering a f  16.000 ha vådområder inden udgangen a f  2003.
- og om  projektet H als Sø
U nder projektet er pum pestationen fjernet og vand fra landkanalerne 
ledt ind i søen, så  vandstanden er steget til søens oprindelige niveau. 
Landkanalerne fungerer nu som fordelerkanal for en del af det tilstrøm 
mende vand fra oplandet, der ledes ind i søen via 4 tilledningskanaler. 
Der er i søens vestende etableret et udløb, som sikrer stabil vandstand i 
søen. Vandfladen i søen er på 43 ha  med en middeldybde på 1,7 m og en 
m aksim al dybde på 3,5 m. Søen er omgivet a f 10 ha mose og enge, hvoraf 
ca. 6 ha  afgræsses. Der er udsat 100.000 stk. geddeyngel i søen for a t 
sikre et fornuftigt forhold mellem rovfisk og fredfisk. Desuden h a r fug
lene taget Hals Sø til sig. Fugletællinger h ar vist, a t der om foråret ty
pisk er 2500 fugle på søen, og der er registreret op til 70 par ynglefugle.
Set over det lange perspektiv, fra tiden da Hals Sø blev stående som en 
lille rest af stenalderhavet, til i dag, mange tusinde år efter, er perioden, 
hvor den h a r væ ret tørlagt, kun en meget lille parentes i dens eksistens. 
Den h ar ligget der til gavn og glæde og m åske ind imellem en smule 
besvær, som et spor efter fortidens æ ndringer i landskabet, udført af 
natu rens egne, stæ rke kræ fter, hvis videre "planer" vi ikke kender.
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Naturgenopretning
Oa f Alling Adal

AF ANNETTE GAARDSTED

Naturstyrelsen Kronjylland har gennemført et stort vådområdeprojekt i 
A lling  Å dal ca. 10 km  sydøst for Randers. Området strækker sig over en 
strækning på  13 km  a f A lling  A  og omfatter i alt 525 ha a f  ådalen.

G en sk a b n in g  a f  A llin g  A
Inden for projektom rådet h ar m an nu genskabt de naturlige forhold i 
ådalen. Gennem frivillige aftaler med landm ændene i om rådet blev den 
nuvæ rende afvanding brag t til ophør. Det medførte b land t andet, a t 
dræ n blev afbrudt, og grøfter ikke længere vedligeholdt som hidtil, lige
som de pum pestationer, der afvandede centrale dele af ådalen, blev ned
lagt.
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R e n sn in g  a f  å e n s  va n d
M an er nu helt stoppet med grødeskæringen i Alling Å inden for de 13 
km. Herved sparer m an penge til vedligeholdelse, men isæ r er det vig
tigt, a t de periodevise oversvømmelser er med til a t rense åens vand for 
n itrat.
De våde enge fungerer således som natu rens eget rensningsanlæ g. N år 
n itra t kommer i v andm æ ttet jord, vil n itratm olekyler ved hjælp af bak
terier blive om dannet til kvælstof, der forsvinder, og derm ed ledes færre 
næringsstoffer ud i åen. Ifølge beregninger vil vådom rådet være m ed til 
a t nedbringe udledningen af kvælstof til Grund Fjord - og derm ed R an
ders Fjord - med ca. 62 tons om året.
Å en s for lø b
Åen er, på en stræ kning neden for Årslev og frem til Clausholm, lagt 
tilbage i sit slyngede forløb m idt i ådalen, hvor den tidligere løb som den 
største af de to åløb. D ette løb h a r — som nu - også førhen dannet græ n
sen mellem de to sogne, Årslev og Voldum. Ligeledes h ar Skader Å fået 
et nyt snoet forløb gennem Clausholm Enge.

Aen er lagt tilbage i sit slyngende forløb. Foto: Helga Sørensen.
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Tværs over åen og kom m unegrænsen blev der bygget en bro med aktiv 
deltagelse af de involverede kom muner i forhold til tilladelser m.m. sam t 
N aturstyrelsen. (Kilde N aturstyrelsen)
E t r e k r e a tiv t  o m rå d e
N aturstyrelsen stillede, i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i 
engene, et areal neden for Årslev til rådighed til rekreative formål, hvis 
der var lokal opbakning til det. Det viste sig, a t der var stor interesse, og 
nedenstående gruppe dannedes og havde en del møder i efteråret 2012 
og i 2013.
Sam men med N aturstyrelsen  ansøgte et partnerskab sidste å r LAG- 
Randers om m idler til etablering af det rekreativ t område.
P a r tn e r sk a b e ts  m ed lem m er
P artnerskabet er: Årslev borgere, Voldumborgere (Voldum lokalråd), 
Voldum Friskole, Hørning Borgerforening, N aturstyrelsen , Randers 
Kommune, Favrskov Kommune, Naturfredningsforeningen i Favrskov, 
Randers Lystfiskerforening, Produktionsskolen M imers Brønd, Dansk 
Ornitologisk Forening, lokalafdeling Randers.

Shelterbygningen er pt. under opførelse. Foto: Helga Sørensen.
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F o rm å le t
Det er form ålet a t skabe et område, som vil kunne bruges af mange 
forskellige grupper af m ennesker. Det vil kunne danne udgangspunkt 
for naturoplevelser og undersøgelse af om rådets plante- og dyreliv. 
Børn, unge og voksne, skoleklasser, in teressegrupper og almindelige 
naturelskere kan  drage fordel a f  stedet, og det kan  være opholdssted og 
udgangspunkt for ornitologer, lystfiskere og folk på vandring.
S h e lte r  m ed  b å lp la d se r  o g  v a n d r e st ie r
K ernen i projektet er et bålhus med indbyggede shelters til overnatning 
og ly for vind og vejr. H ertil 4 flytbare bordebæ nkesæ t og et toilet. End
videre en sti, der forbinder om rådet med andre stier til-fra åen, og en 
bro, der forbinder de to kom muner, R anders og Favrskov på tvæ rs af 
ådalen. Tæt på broen en "undersøgelsesbrink" med henblik på vand
naturoplevelser og -undersøgelser. 6 info-tavler, der vil blive hæ ngt op i 
shelteret, vil fortælle om flora og fauna, geologi med videre i området. 
Det forventes, a t projektet vil bidrage til større kendskab til - og glæde 
ved om rådets rige dyre- og planteliv og anspore til en ansvarlig færden 
i naturen . Shelterbygningen er pt. under opførelse.
F in a n s ie r in g
En lille gruppe af Arslevborgere påtog sig a t indhente tilbud og skrive 
ansøgning om LAG m idler fra LAG-Randers, suppleret med kom m u
nale m idler sam t m idler fra N aturstyrelsen , og projektet fik bevilget det 
ansøgte, i a lt godt 235.000 kr.
F r iv illig e
Repræ sentanter for partnerskabet lægger over 300 tim ers frivilligt a r
bejde i projektet, herunder koordinerende møder, fremstilling og udvæl
gelse af tekster til info-tavler, PR-arbejde og indretning af shelterpladsen.
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Vandløb sætter præg på landskabet og spor i erindringen
AF PREBEN HANSEN

I vores lokalområde danner vandløbene Alling Å og O ksenbækken gan
ske m arkante spor i landskabet.
Engdragene, som de afvander, var i tidligere tider en del af Kolindsund. 
De arkæologiske udgravninger på Dyrholmen viser, a t vandstanden er 
steget i løbet af ældre stenalder, idet bopladserne over tid  er blevet flyt
te t til højere liggende områder.
Men til nutiden. Da jeg var barn  i Fløjstrup Kær, var Oksenbækken et 
vandløb med tilløb fra et u ta l af sm å grøfter, som dannede skel imellem 
engene, og da ingen af disse var særlig dybe, blev en stor del af græ s
engene ofte oversvømmede om efteråret og vinteren, sam t i det tidlige 
forår.
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Et kig ned over Allingådalen, med Fløjstrup bakker i baggrunden.

De virkede derm ed som na tu rens eget renseanlæg. Det besværliggjorde 
naturligvis landbrugsdriften, og da der efterhånden var blevet færre 
k rea tu rer og mange derfor gik over til a t avle korn på arealerne, enedes 
m an om a t uddybe Oksenbækken til en afvandingskanal. M an oprette
de Pumpelauget Oksenbækken og etablerede en pum pe ved kanalens 
udløb i Alling A, således a t om rådet blev effektivt afvandet og dermed 
æ ndret m arkant m.h.t. både flora og fauna, så engene om sommeren 
frem står som en stor kornm ark.
I henhold til N atura 2000 planerne  skal der i frem tiden ændres på 
"vandløbsvedligeholdelsen" i Oksenbækken og hvad det indebæ rer vil 
frem tiden vise.
Alling A udspringer i e t moseområde ved Hadbjerg, den er 35 km  lang 
og på en del af den m å der sejles med kano.
Den h a r tilløb fra mange andre vandløb end Oksenbækken, bl.a. B rus
gård Møllebæk, Skader A, Skørring Å og Vejle A, som kom mer fra Ring 
Moserne, og lige før udløbet i Grund Fjord støder Hejbækken til. 
Tidligere bestod fiskebestanden af ål, aborrer, skaller, gedder og enkelte 
ørreder, m en en system atisk udsæ tning af ørredyngel h ar over tid  m ang
foldiggjort denne a rt til glæde for alle lystfiskere.
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Børn ved Allingåen håber på bid, 1970. Foto: Dan Jacobsen, Amtsavisen

I 2013 er et naturgenopretningsprojekt i ådalen ved Alling Å - om fat
tende 525 ha  - færdigetableret.
Mellem Robdrup og Vester Alling h a r m an gennem frivillige aftaler med 
lodsejerne, brag t afvandingen til ophør, ligesom grødeskæringen i åen 
bliver væ sentlig reduceret. Endvidere er åløbet flyttet og gensnoet i sit 
tidligere forløb fra Årslev til Clausholm, og form ålet med disse tiltag  er, 
a t genskabe naturlige forhold i ådalen og derm ed skabe periodiske over
svømmelser, som skal medvirke til, a t m indske udledningen af næ rings
stoffer til åen. Lodsejerne h ar bevaret b rugsretten  til deres jord, som 
f.eks. vil kunne afgræsses. A ltså er na turens eget renseanlæ g genetable
re t og et spor i landskabet væsentlig ændret.
Jeg er født og opvokset på en lille ejendom på 11 tdr. land i Fløjstrup 
Kær, og den eng, der hørte til, gik ud til O ksenbækken, som der dengang 
var fisk i, hovedsagelig gedder og ål, hvorimod aborrer og skaller var
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sjældne gæster. Om sommeren var vandstanden i bæ kken ca. 60-70 cen
tim eter og vandet v ar så klart, a t vi kunne se fiskene, og isæ r gedderne 
var nem m e a t få øje på, og det var dem vi helst ville fange.
Vi knæ gte lavede et noget specielt fiskeredskab, som bestod af en ca. 2 
m eter lang hasselkæp. Vi bandt den ene ende af e t stykke tæ kketråd , 
ligeledes på et par m eter, fast på kæ ppen og lavede en glideløkke på 
trådens anden ende. Vi gik så op langs bæ kken og når vi fik øje på en 
gedde, sænkede vi løkken ned i vandet foran fisken og listede den forsig
tig t ind over hovedet på den, indtil den var lige bag gællelågene, hvor
efter vi med et kraftig t ryk kunne stram m e løkken og derm ed lande 
fisken. Vi kaldte det a t "snøre gedder" og dem jeg fangede, brugte vores 
mor til fiskefars.
Sommeren over var der m ange viber i engene, m en om efteråret, n å r der 
kom til a t stå  vand derude, fik viberne selskab af mange andre vade
fugle isæ r brokfugle, regnspover og bekkasiner, men også en del ænder, 
som trak  efter V irringmoserne.
Da jeg som 16-årig fik jag ttegn og arvede min bedstefaders haglgevær, 
gik tu ren  ofte derud for a t prøve på a t skyde en fugl, hvilket da også lyk
kedes engang imellem. Jeg kom nu  også ofte tom hæ ndet hjem, m en jeg 
havde rigtig mange gode naturoplevelser ved Oksenbækken dengang.
I 1970 købte Lea og jeg e t lille hus i Fløjstrup, hvor vi boede til 2012. Da 
vi altid h a r haft interesse i naturen, h ar vi naturligvis betrag tet det, der 
er sket med Alling Å og landskabet i ådalen i de 42 år vi h a r boet der.
Da vi kom til Fløjstrup var der krea tu rer på alle gårdene og derfor var 
alle engene udlagt til hø eller afgræsning. Om sommeren blev ungkrea
tu rerne sat på græs i engene uden for Revbro, (i dag fejlagtigt kaldet 
Rævebro) hvor der var en jernlåge over engvejen. Den skulle holdes luk
ket, således a t dyrene blev i engene, selv om de brød ud af deres egen 
indhegning. Stednavnet Revbro er opstået, da der før broen blev bygget, 
var et vadested (et rev) i åen, så denne kunne krydses ved norm al vand
stand.
Min personlige mening er, a t da det nye vådom råde jo opstår ved a t grø
deskæringen i åen skal reduceres og på visse stræ kninger skal den vist 
helt ophøre, vil vandet strøm m e langsommere og derved vil vandtem pe
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ra tu ren  blive højere. Disse forhold vil, efter m in ringe mening, påvirke 
flora og fauna i og omkring Alling A betragteligt i løbet af nogle år.
M åske bliver denne æ ndring til det bedre for vort lokalområde, og hvis 
det viser ikke a t væ re tilfældet, kan  m an jo altid flytte det igen, det h a r 
trods a lt "kun" kostet ca. 25 millioner kroner. I den forbindelse tillader 
jeg mig a t henlede opm ærksom heden på et lille "kampskrift" skrevet af 
Steen Steensen, som han  kalder "Klimakomedien fup og humbug".
Jeg  håber meget, a t naturgenopretningen vil blive til gavn for miljøet og 
sam tidig åbne m ulighed for naturoplevelser til alle, som m åtte  ønske 
det, naturligvis under tilbørlig hensyntagen til flora og fauna og med 
respekt for privat ejendomsret.
Jeg  h a r igennem alle årene væ ret så  heldig a t kunne leje noget jag t og 
derm ed fiskeret i Fløjstrup, og da vores søn allerede som barn  fik in te r
esse for a t fiske, m åtte  mor jo med ud a t grave regnorm  og derefter med 
til åen. Så det skete jævnligt, a t der var aborrer, eller enkelte gange ål, 
til aftensm ad. Vores nevø, som er fra Auning, kom ofte cyklende fredag 
eftermiddag, så han  kunne fiske sam m en med vores dreng det m este af 
weekenden.
I 70'erne og 80'erne var der en hel del børn i Fløjstrup, og en dag sidst 
på efterm iddagen havde de, der var store nok (10-12 år) til selv a t gå til 
åen, aftalt a t de skulle ned for a t fiske, og hen om kring kl. halv ni kom 
de tilbage med lidt over 30 aborrer. Medens naboen og jeg stod og beun
drede fangsten, siger han: "Ja, det er nu flot, men hva' stiller vi op mæ 
åll de fisk?"
De skulle jo under alle om stændigheder renses. Og m edens vi var i 
gang, spurgte ungerne, om vi ikke lige så godt kunne spise dem med det 
samme. Så enden blev, a t ved halv titiden om aftenen spiste børn og 
voksne stegte aborrefiletter. Gad vide om det kunne lade sig gøre i dag?
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Rævebro set fra Allingvej. Broen er den nuværende. På ejendommen ses den 
gamle længe mod nord og mødningsmuren i forgrunden. Årstal ukendt, men 
formodentlig i 1960'erne.

Rævebro
AF ELLEN BYRI EL

For beboere i F løjstrup og V ester Alling var næ rm este overgang over 
A llingåen oprindelig broen ved Sjellebro.
1 1739 anlagde Greve Jørgen Scheel, GI. Estrup, broen lidt øst for Vester 
Alling. Den fik navn  efter e t rev, som var i åen på dette  sted. Sam tidig 
blev der bygget e t hus til brovagten, Rævbrohuset.
Med fæ stet til dette  hus fulgte en udførlig beskrivelse af de regler, som 
brom anden m åtte  følge, sam t hans fortjeneste derved.
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Giør hermed Vitterligt, a t jeg haver staed og fæst, ligesom jeg hermed stæder 
og fæster til Peder Andersen Dreyer, et Hus paa Fløjstrup Mark Ræv-Broe, 
som nu fornyelig af nye er opført, hvilket Huus han tillige med de af Broen 
accorderede Bropenge maae nyde, bruge og sin Livs Tiid i fæste beholde, 
eller saa længe han deraf aarlig svarer Huus og Arbejdspenge til hver Vold
borg Dag................................................................................  2 rd. 4 mk.
Og for accorderede Bropenge,
efter hosfølgende Optegnelse...............................................2 rd. 5 mk. 4 sk.
Tilsammen  5 rd. 3 mk. 4 sk.
Hvad andre Reysende angaar, være sig hvem være maa, skal Betale Peder
Dreyer Broepenge af
en Caret eller Jagt Chaise fire Skilling,
een Cariol 2 Sk.
een Beslagen Vogn 2 Sk.
een træ  Vogn 1 Skilling og
for hver Hest enten den rides eller den føres ved Haanden 1 Skilling, 
hvilke Penge som paa saadan Maade indkommer af Broen lægger Broeman- 
den udi een hannem dertil leverede Sparebøsse med Laas for, som hver 
Voldborg Dag herved Gaarden skal aabnes, hvoraf Broemanden skal nyde 
noget for sin Umage, med Bommen, for de over Broen Passerende, at oplade 
og Resten af Fogeden mig til Indtægt beregnes.
Maatte nogen Fremmed som ej om Broepenge er accorderet, ej vilde betale 
Broepenge, holder Broemanden Svingelen i Laas og ei oplukke for dem for
uden de betaler, saasom over samme Broe ej gaar nogen Landvej, men allene 
er bygget for min egen Mageligheds Skyld og for at mine Bønder kan have 
Kiørsel over naar de skal til Hove, dog passere mine Betiente herved Gaar
den, saavel som Skovridderen frie over Broen. Bemeldte Broe holder jeg selv 
ved Lige saavel som Vaasen, men Huuset med Huussted holder Broemanden 
paa egen Bekostning i forsvarlig Stand efter Loven og oppebjerger aarlig de 
accorderede Broepenge, efter meddelte Specification, I det øvrig retter og for
holder han sig i alle Ting efter Hans Kongel. Mayts. allernaadigste Lov og 
Forordninger samt være sit Herskab og deres Fuldmægtige hørige og lydige, 
alt under dette sit Fæstes fortabelse, til Indfæstning betaler han 2 Rigsdaler, 
siger toe Rigsd, det til Bekræftelse under min Haand

Estrup den 9. Maj 1739 
J. Scheel.

Ligelydende Fæstebrev haver jeg underskreven Peder Andersen annammet 
og imodtaget, som jeg herved lover a t holde mig efterrettelig.

PAS

Jeg Jørgen Scheel, Greve af Scheel, Stam Herre til Estrup
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Den 27. maj 1817 ansøger beboerne i F løjstrup om a t m åtte  beholde 
deres egen skole i byen, og skolekom missionen for H ørning sogn fore
slår derfor, a t Fløjstrup (som delvis hører under Hørning sogn) og Vester 
Alling sko led istrikter bliver lag t sam m en, da de ligger så næ r ved h in 
anden, kun  adsk ilt af åen  og et lille stykke eng.
C itat fra  forslaget vedrørende skolevejen: ’V el er den ordentlige vej fra  
Fløjstrup til Vester A lling  over Rævbro undertiden vanskelig at passere, 
og især ved tøbrud, da det ikke er m uligt for gående at kom me over, 
hvilket uføre dog sjæ ldent vare over 8 dage, men et sikkert gangtræ  over 
åen, som går tæt forbi F løjstrup og en vase opfyldt over engen, vil kunne  
hæve disse betænkeligheder, og længden a f  skolevejen blev da omtrent 
500 å 600 skridt, da der over Rævebroen var henim od 1 /4  m il”.
Den 17. ju li beordrer A m tsskoledirektionen en undersøgelse af forhol
dene og svaret herpå bliver dette:
A n gåen d e bro over  A llin gåen .
U nderdanigst rem iteres vedlagte dokum enter, og ifølge Am tsskole
direktionens ordre af 17. ju li d.a., h a r  jeg undersøgt og opm ålt den 
korteste  vej og bekvem m este vad over åen im ellem  Fløjstrup og V ester 
Alling skole, hvor en skolesti og gangtræ  kunne anlægges, og tillige 
opm ålt vejens læ ngde fra  F løjstrup skole over Rævebroen til V ester 
Alling skole, og befunden sam m e således:
1. gangstien fra Fløjstrup skole over det vad ved åen ’’Sandvad” kaldet, 

som er en del af vejen der går til Rævebroen læ ngden er 675 alen
a. fra  sidstnæ vnte vej til åen  er m oradset,

(som) skal opfyldes. E r 2 alen i bredde, 2 alen i højde, 24 alen
b. gangtræ et over åen  24 alen

Forinden fyldingen føres på engen bør først lægges e t lag sm å sten,
6 tom. tyk, 214 alen bred, dernæ st grus, 2 alen i bredde, 2 i højden.
Ifølge høje ordre frem sendes herved overslag over et ny t gangtræ s 
anlæ g over åen  im ellem  Fløjstrup og V ester Alling

c. fra  gangtræ et over en eng til V ester Alling
d. fra engen til skolen igennem  gården er

ia lt 732 alen 
300 alen 
425 alen 

ia lt 1448 alen
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R an ders d en  28. n ovem b er 1817 
U n d erd a n ig st F erslev

Sendt til den Højkongelige A m tsskoledirektion i Randers.
O verslag

over de m ateria ler og udgifter der udfordres til ny t gangtræ s anlæ g 
over åen ved det sted  kaldet Sandvad im ellem  Fløjstrup og V ester 
Alling til skolestien im ellem  ovennævnte byer
G angtræ s hele længde skal væ re 24 alen.
1. 6 stk. bøgeplanker af 4 al. længde, 12 tom bredde,

2 tom. højde er 24 al, å 2 rbd. 48 rbd.
2. 14 stk. egepæle a t sæ tte  i jorden, hvorpå bjæ lkerne

skal fæstes å 4 al. længde 7 tom. i □ er 56 al å 2 rbd. 112 ”
3. 7 stk. ditto tøm m er til bjæ lker hvor p lankerne 

ekker gangtræ et lægges å 1 Yi al.
længde, 6 tom. □, er 8 3/4 al. å 1 rbd. 2 m. 11 ” 64

4. 14 stk. fyrtøm m er til stolper til ræ kv æ rket å 2 al. 
længde 4 tom i □ å 48 m. 7 ”

5. 12 stk. fyrrebræ dder a t fæ ste på begge sider af 
gangtræ et, for ikke a t fødderne skal glide ud
til siderne, å 4 al. læ ngde 8 tom. bredde å 1 rbd. 12 ”

6. 24 stk  læ gter ti l ræ kvæ rket, 12 stk. på 
hver side å 4M> al. længde, å 32 m.

7. 100 stk  lægtsøm  å 1 rbd, 64 1 ” 64
8. 70 stk . spiger å 6 tom. længde å 20 m. 15 ” 56
9. Arbejdsløn for tøm m erets tilhugning og gangtræ ets 

opførelse n å r  entreprenøren  erholder for tran sp o rt
for m ateria lerne til stedet. 60 ”

ia lt 215 rbd. 88 m
R an ders d en  28. novbr. 1817 

F erslev
1 alen = omkr. 60 cm 
1 tom.(tommer) -  2,52 cm 
□ = omfang 
rbd. = rigsbankdaler 
m. = m ark
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Spor i landskabet
- betragtninger om veje og jernbaners betydning
AF HANS CHRISTIAN BALTZER, PINDSTRUP

M an kan  vel med re tte  sige, a t netop de regionale veje og jernbanerne 
sa tte  deres tydelige spor i landskabet /naturlandskabet, men også tyde
lige spor i m enneskenes selvforståelse.
Hvem havde troet, a t den regionale vej mellem R anders og Grenå, som 
blev anlagt i 1864, ville få så stor betydning for sam færdslen på D jurs
land. Og a t m an ved anlæggelsen af vejen fik s ta rte t en udvikling på 
Djursland, som de vise fædre i det daværende am tsråd, nok ikke havde 
forstillet sig, eller var de meget forudseende?
Den som nok var m est forudseende, var F rederik V, som ved en kongelig 
forordning i 1761 bestem te, a t der over hele landet skulle bygges hoved
landeveje, som forbandt købstræderne. Det var vel den oprindelige å r 
sag til, a t m an i 1864 anlagde statsvejen Randers-G renå, og før den i 
1862 statsvejen A arhus-G renå.
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Og da m an næ sten  sam tidig fik anlagt jernbanerne: R anders-G renå - 
Ryom gård-Aarhus, Ryom gård-G jerrild/G renå og til sidst T rustrup- 
Ebeltoft, så blev D jursland bundet godt sammen. F ra  1876 til 1917 blev 
der på D jursland etableret 4 jernbaner og der blev bygget 60 stationer/ 
holdepladser.
Disse anlægsarbejder fik stor betydning for udviklingen på Djursland 
dengang og nu  - ja  - anlægsarbejderne h a r sa t sine tydelige spor helt op 
til vore dage.
M yndighederne, byråd og am tsråd  og ikke m indst handelstandsfore
ningerne i købstæderne, Randers, Grenå, Ebeltoft og A arhus, så de m u
ligheder som vejene og jernbanerne skabte, ikke m indst de handels
mæssige muligheder, som m an forstod a t udnytte til fulde.
Sam færdsel mellem by og land, mellem købsstederne og landsbyerne 
blev datidens m antra, og det skabte tydelige spor på den tid - og for efter
tiden, helt op til vores tid.
En af de forfattere, som på en god måde beskrev den tid, var Henrik 
Pontoppidan, som i 1887 skrev om Kronjyder og Molboere:
"Med forbavsende - p å  mange steder med næsten "Amerikansk" hurtig
hed, har udviklingen de sidste tiår skredet frem -  egn på  egn, sogn på  
sogn har rejst a f  sin dvale som bjørn a f  hi. Hvor jernbanerne - (og vejene) 
- har udskudt sine nervetråde, er hele byer groede op som ved et trylle
slag; og alle vegne spores en foretagelse ånd, en virkelyst, en ærekær, a l
drig trættende handlekraft osv." (Stærke ord om Kronjyder og Molboer).
Henriks Pontoppidans beskrivelse passer godt på den tidsånd, som kom 
ved anlæggelse af de nye veje og jernbaner.
D jursland blev forandret væsentligt. Det var langs den nyanlagte vej 
Randers-G renå og langs jernbanerne, a t sm å søvnige landbyer blev for
andret - ja  blev forvandlet til driftige stationsbyer - stationsbyer hvortil 
der hu rtig  kom butikker, håndvæ rkere og industrier...
Hvor driftige handelsm æ nd etablerede købm andsgårde, håndvæ rkere 
startede deres egen virksom hed, og ikke m indst ivæ rksæ ttere , som 
havde en god idé og som skabte store virksom heder. Det var disse frem- 
syende m ænd (ja, det var mænd) som i Allingåbro, Auning og i Pind-
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Landpostbude og banearbejdere foran A un ing  station omkr. år 1900.

strup skabte de mange nye arbejdsplader, som var nødvendige for at 
fastholde de nye stationsbyers vækst.
Udviklingen i stationsbyerne betød også, a t der kom mange nye arbej
dere til om råderne. M an forlod landbruget til fordel for ansæ ttelse i 
handel, håndvæ rk og industri, og derved kom der mange lønmodtagere.
Disse arbejdere/lønm odtagere forstod vigtigheden i a t s tå  sammen, og 
m an dannede derfor fagforeninger og politiske foreninger. Det var disse 
politiske foreninger og fagforeninger, som med tiden kom til a t præge og 
sæ tte tydelige politiske spor i de sognekommuner, hvor stationsbyerne 
groede op.
I mange å r havde sognerådene i landkom m unerne væ ret præ get af 
gårdejerne, jordbesidderne, m en nu  kom der modspil fra  de nye politi
ske partier. Der kom nytæ nkning til, særlig i s ta rten  af jernbanens til-
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blivelse. N ytæ nkningen kom særlig fra  de mange ansa tte  ved statio 
nerne, ved banen og posthusene (det var de halvstuderede "røvere") som 
kom til og gav modspil til det eksisterende samfund.
Så i vores område - Allingåbro, Auning og P indstrup - kom der mange 
tydelige spor i det politiske landskab, og derm ed ikke m indst i om råder
nes selvforståelse. Sam fundet forandrede sig fra sm å søvnige landsbyer 
til udviklende stationsbyer, med nye sam fundsklasser og politiske for
eninger, m an var blevet til noget! Ja , og m an kom på D anm arkskortet.
Det var også på den tid, hvor m an stiftede Skytte-, gymnastik- og id ræ ts
foreninger. M an byggede forsam lingshuse og missionshuse. Der var en 
aldrig træ ttende handlekraft på Djursland, som H enrik Pontoppidan 
skrev i 1887.
N u kan vi her i 2014 glæde os over, a t de tre  stationsbyer igen bliver 
bundet sam m en af banestien ("Kultursporet", som jeg kalder stien). Nu 
kan  m an mødes på "stien" og få en snak, om dengang det var før...
Vi kan også glæde os over den utrolige smukke natur, som findes langs 
banestien, og hvor m an på plancher kan læse lidt om fortiden, om k u ltu r
historien og samtidig opleve den spændende natur, m an kommer igen
nem.
Jeg  kan  love jer, som benytter "Kultursporet", a t I vil få mange dejlige 
naturoplevelser, for der findes et fan tastisk  dyreliv langs "Sporet".
God t u r !
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Formandens beretning
AF MARIANNE ANDERSEN

Endnu engang velkommen til generalforsamling, som vanen tro bliver 
holdt hos en lokal virksomhed. Tak til Peder Bak, Superbrugsen - 
Auning for, a t vi m åtte  komme og besøge Je r  i aften.
Siden sidste generalforsamling, som vi afholdt hos Nørgaard Teknik, 
h a r der væ ret afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor gentagende punkter 
h a r  væ ret økonomi, arrangem enter og årsskriftet.
På en smuk sommeraften i juni besøgte vi GI. Estrup Herregårdsmuseum, 
hvor der var rundvisning på slottet ved museumsinspektør B ritta Ander
sen, og efterfølgende var der kaffe i Orangeriet. Der var ca. 55 deltagere 
til dette arrangem ent.
Vi deltog også ved kulturdagen, sam m en med de øvrige arkiver i Nord- 
djurs, som foregik på Allingåbroskolen.
Arkivet h a r i åre ts  løb fået nogle fine afleveringer. En af de nyeste og 
m eget in teressante afleveringer er noget 111 år gam m elt m ateriale fra 
læ rer C hristensen, Auning skole. D ette blev afleveret af hans børnebørn 
ved et arrangem ent på K ulturperronen, hvor H enning M illard fortalte 
om læ rer Christensen og skolerne i Auning.
Arkivet deltager også i år ved kulturdagen d. 5. april, som i år foregår på 
GI. Estrup Landbrugsmuseum. Og tem aet bliver "1864 og tiden derefter".
I forbindelse med Vej-jubilæet i Auning i juni er der bidraget med bille
der m.v. fra arkivet, og der er lavet flotte plancher i den anledning. 
Plancherne h a r s tået på K ulturperronen og kommer også med på ku l
tu rdagen d. 5 april.
Der er anskaffet to nye computere, som er indkøbt ved hjælp af m idler 
fra Øster og Vester Alling Sparekasse fond.
Der er nu  på arkivet 803 A -registreringer (det er arkivalierne i æsker) 
og ca. 10.000 billeder.
Der arbejdes i øjeblikket med stof til det nye årsskrift, som udkommer 
medio maj. Em net bliver "Spor i landskabet".

46



Besøgstallet på arkivet siden sidste generalforsam ling h a r  væ ret s ti
gende. Om kring 110 personer h a r væ ret på besøg. Og der er besvaret ca. 
40 henvendelser på mail.
Medlemstallet i foreningen er på 185 og på facebook h ar vi nu 108 følgere.
Arkivet h a r åbent hver m andag fra kl. 15-20 undtaget i juli og december 
måned.
Vi havde desværre den sorg a t m iste en af vore frivillige m edarbejdere 
John Reimers, som h a r gjort e t m eget fint stykke arbejde for arkivet. 
Æ ret være hans minde.
Arkivet efterlyser frivillige m edarbejdere fra den vestlige ende af den 
tidligere Sønderhald kommune: Hørning, Uggelhuse og Assentoft.
Af kommende arrangem enter arbejder vi på, en kør-selv-tur for forenin
gens medlemmer. M ålet bliver Silkeborg, med et besøg på bunkersm u
seet, for a t binde en fin sløjfe på det forgangene års tem a om besættelsen.

Sønderhald Egnsarkiv
Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Arkibas e r et landsdæ kkende registreringprogram for egnsarkiveme.
Mini-Arki bas g e r det muligt for det enkelte arkiv, a t gøre sine registreringer s øge-bare for offentligheden. Dette e r ikke mindst 
en fordel for dem  som  kommer på og/eller henvender sig til arkivet. Man kan på forhånd få e t indblik i, hvad der e r a t finde i 
arkivets materiale.
P å  Sønderhald Egnsarkiv kan der sø g es  I følgende registreringen
A = arkivalier, B = billeder, F = billed-serier, D = digitale billeder, 0  = album, L = lyd optagelser og S = årsskrifter 
Flere af billed registreringerne v ises uden tilknyttet billede. Dette af hensyn til reglerne for ophavsret, som  vi naturligvis 
respekterer. Bliver der alligevel fejlagtigt og utilsigtet vist et sådant billede, beder vi den kræ nkede part henvende sig til os, s å  
vi kan rette fejlen.
Ugeså hvis der er rettelser, tilføjelser eller kom mentar«' til registreringerne, tager vi med tak in 
Søgeord skrives i feltet "Fritekstsøgning*. Feltet e r klar, når markøren sæ tte s  Ind.
Søgeresultatet v ises i et nyt vindue. Tips til søgningen findes i det lille blå ?-tegn 
God fornøjelse m ed søgningen!

I Skriv her| H  P e rio d e : Fra Til r^n r«*i &

Gå på opdagelse i Sønderhald  E gnsarkivs store billedarkiv,
på w ww.sonderhaldegnsarkiv.dk - under "Søg"
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B e s ty r e ls e n  2014
Formand:
M arianne Lund Andersen, V estervæ nget 21, 8963 Auning 
Næstform and:
H enning M illard, V estervæ nget 4, 8963 Auning 
Kasserer:
Helga Sørensen, Enghavevej 6, Årslev, 8960 R anders SØ 
Sekretær:
H anne Byriel, Kirkevej 14, 8963 Auning 
Pressesekretær:
H enning M illard, V estervæ nget 4, 8963 A uning
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Orla Lund, Elm estien 2, Ø ster Alling, 8963 Auning
B ent Ø stergaard , Østervangsvej 29, Fausing, 8961 Allingåbro
Viggo C hristensen, T jørnestien 2, Hørning, 8960 R anders SØ
Søren Jensen , GI. Engvej 6, Langkastrup , 8960 R anders SØ
Suppleanter:
Inger M illard, V estervæ nget 4, 8963 Auning
Joh an  P eter Tom m erup, Hedevej 10, Årslev, 8960 R anders SØ
Arkivleder:
Ellen Byriel, Hovedgaden 32, Ø ster Alling, 8963 Auning 
Udpeget a f  byrådet:
Anthon Tetche, Nydamsvej 26, Udby, 8950 Ø rsted
S ø n d e r h a ld  E g n sa r k iv
Elm elundsvej 11, Ø ster Alling, 8963 Auning
Tel: 86 48 37 84 . Email: sonderhaldegnsarkiv@ gmail.com
ww w .sonderhaldegnsarkiv.dk

F ø lg  o s  på tilF a ce b o o k ■J
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