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Forord
Vi lever i en tid, hvor forandringerne sker med større og større hastighed. 
Det, man har troet grundfæstet det ene øjeblik, bliver pludselig forkastet i det 
næste. Kristendom og kirke spiller ikke så stor rolle i vores hverdag som tid
ligere. Familiesammenholdet er ikke så stærkt som førhen. Børnene flytter 
ofte til helt andre egne af landet og finder beskæftigelse i andre erhverv end 
forældrene.
Europakortet ændres fra måned til måned. Statsdannelser bliver opløst og nye 
nationer kom m er til. Gennem de seneste år er vi blevet knyttet tættere sam
men med de andre lande i den Europæiske Union, langt hurtigere end vi hav
de forestillet os.
Inform ationsm ængden, som bliver serveret fra m edierne, er stigende. Det 
enkelte menneske bliver oversvømmet m ed indtryk og oplysninger fra den 
store verden. Efterretninger om begivenheder på den anden side af kloden 
bliver serveret for os, sekunder efter de har fundet sted. Vor viden om andre 
samfund og kulturer forøges, også fordi vi rejser m ere end tidligere.
I en forandret og fortravlet verden er det meget vigtigt, at vi har visse holde
punkter, hvis vi ikke helt skal miste fodfæstet. Det lokalhistoriske arbejde, som 
udføres af historieforskningens »græsrødder«, er af stor betydning i denne 
sammenhæng. H er fremdrages store og små begivenheder fra lokalsamfun
dets historie, som kan være m ed til at give det m oderne menneske identitet - 
give det e t ståsted. Det har betydning for den enkelte, også selv om man ikke 
altid kan se det lige her og nu. Kendskabet til og bevidstheden om fortiden i 
det nære samfund er med til at give os noget at veje tingene op imod.
Vi bruger mere og mere tid foran TV-apparatet. Ligegyldig underholdning og 
korte, m ere eller m indre overfladiske nyheder udgør efterhånden hovedind
holdet af det, der sendes. Vi bruger langt m ere tid og flere kræfter på at for
holde os til det virkelighedsfjerne og frem mede, end på det, der er næ r på os. 
Den stigende interesse for lokalhistorie landet over må også opfattes som en 
positiv reaktion på denne udvikling, hvor opm ærksom heden flyttes tilbage til 
det, der er foregået uden for vor egen dør. Hvis vi ikke forstår vor egen fortid 
og har kendskab til livet, som det form ede sig tidligere, kan vi heller ikke for
holde os til den store verden, som trænger sig på, og skelne det væsentlige fra 
det uvæsentlige.
En lille del af den levende interesse for lokalhistorien og det store frivillige 
arbejde i Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune kom m er til 
udtryk i dette skrift. Der er alt mulig grund til at glæde sig over resultatet og 
ønske foreningen tillykke med årsskriftet.

Peter Bavnshøj
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Nogle begivenheder i Uggelhuse
AF BERTEL MOGENSEN, UGGELHUSE

Landsbyen Uggelhuse ligger ved Randers fjord, hvor denne tager en skarp 
drejning mod nord, og hvor G rund fjord strækker sig mod øst til Allingåens 
udm unding. De talrige fund af flinteredskaber på skråningerne syd for byen 
vidner om, at der her har levet m ennesker i flere tusinde år.
Indbyggerne i Uggelhuse har i vid udstrækning ernæ ret sig ved fiskeri, og 
meget langt tilbage i tiden var det noget næ r den eneste måde, hvorpå man 
kunne få føden. Det kan måske give et fingerpeg, når det kan konstateres, at 
der i 1834 var 24 fiskere, i 1845 26 fiskere og i 1890 24 fiskere i byen.
Enhver by eller landsby har givetvis begivenheder eller hændelser knyttet til 
sig. Således også hvad angår Uggelhuse. Jeg vil forsøge at berette om nogle af 
de begivenheder, som jeg  har fået fortalt eller har læst om.
Min bedstefar, der var født i 1859, kunne berette om de tyske troppers til
stedeværelse i 1864. Han fortæller:
»Jeg var dengang 5 år gammel, og min far, der var fisker, tog mig med på fjor
den for at røgte garn på trods af tyskernes advarsel om, at den første, de så på 
fjorden, ville blive skudt. Min far og jeg  trodsede forbudet, det var en nødven
dighed, der skulle mad på bordet, og fisk var hovedbestanddelen af den dag
lige kost. Resultatet af denne fisketur blev, at tyskerne opdagede os derude på 
fjorden og begyndte at skyde på os, hvorpå min far greb mig og kastede mig 
ned i bunden af båden, og vi slap levende fra denne oplevelse«.
En skelsættende begivenhed i byens historie var åbningen af jernbanen  fra 
Randers til Ryomgaard, som fandt sted den 26. august 1876. Den åbnede som 
privatbane og var et aktieselskab med Handelsbanken som garant for den ind
samlede kapital. Nogle år efter gik banen konkurs, og den 1. april 1881 over
gik banen til statsdrift. Det var m eningen, at den daværende Kong Christian



den 9. skulle overvære åbningen af banen den 26. august, men besøget blev 
udskudt til den 9. septem ber 1876. Kongen ankom til Grenaa om bord på 
kongeskibet og kørte derefter med jernbanen  fra Grenaa over Ryomgaard til 
Randers, hvor han blev modtaget af byens øverste. Næste dag aflagde kongen 
besøg i Viborg for derpå at vende tilbage til Randers. Turen gik derpå med 
jernbanen  tilbage mod Ryomgaard, men kongen afbrød rejsen i Uggelhuse 
for sammen med sine ledsagere at begive sig til anløbsbroen ved fjorden, 
hvortil kongeskibet i mellemtiden var ankommet, og hvorfra rejsen så gik til
bage til København.
Det må have været en begivenhed noget ud over det sædvanlige på den tid i et 
lille landsbysamfund.
Den store bybrand i 1896 kan også betegnes som en skelsættende begivenhed, 
idet de ældre altid, når noget skulle tidsbestemmes, sagde: »Var det før eller 
efter branden«?
Fredag den 28. august 1896 opstod der brand i et hus midt i byen, og det viste 
sig hurtigt, at denne skulle få katastrofale følger, idet 7 gårde og 11 huse, der 
alle var stråtækkede, gik op i flammer.

De syv gårde tilhørte: De 11 huse tilhørte:
Mads Caspersens enke Bertel Pedersen
Lars Rasmussen Søren Brøndum
førgen Frandsen P. Skjødt
Kresten Kjeldsen Ane Sofie Jensen
Jens Therkelsen Laurs Albæk
Poul Søgaard Emil Kristensen
P. Søby Hans Junge

Rs. Axelsen 
Fr. Kristensen 
Mette Kristiansen 
Rs. Peter Jensen

Det var således hele midtbyen, der på få tim er blev udslettet. De brandlidte 
måtte søge husly hos venner og bekendte, og en del blev indlogeret i forsam
lingshuset, der undgik branden.
Der skulle kun gå otte år, før brandalarm en igen hørtes i byen. Tirsdag den 7. 
jun i 1904 opstod der atter brand, denne gang i en lade til Chr. Poulsens ejen
dom (det nuværende Bygaden 9), som lå ved siden af skolen (det nuværende 
Bygaden 5). Skolen antændtes, og ilden bredte sig til smedehuset, som beboe- 
des af portør Nielsen. Så antændtes enke Christiane Christensens hus og der
næst bysmedien. H er standsede ilden sin hærgen, og om fanget blev ikke så 
voldsomt som i 1896, men børnene i byen måtte, indtil den nye skole blev 
bygget, undervises i forsamlingshuset, som også denne gang undgik at blive 
flammernes bvtte.
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Hørning skole
AF KLAUS MOLTESEN

Ved at granske i de gamle papirer og protokoller på vore arkiver kan man 
danne sig et indtryk af skoleforholdene på landet, helt fra den spæde start 
kort efter reform ationen, og senere Christian VI’s forsøg på at udvide almue
skolen. (Se iøvrigt de to foregående artikler om Fløjstrup og Aarslev skoler i 
tidligere årsskrifter). Der er langt fra Holbergs »Per Degn« og til Niels Haus- 
gaards parodi på en skolelærer, for ikke at nævne Lise Nørgaards lærer Ander
sen ogfrk. Mikkelsen.
Det er vanskeligt at få et indtryk af de tidligste lærere på landet, da de ind
beretninger, der er kendt, mest om handler besværinger, dels over manglende 
offer, dels over forsømmelser og ofte med en undertone, der kan tydes som 
mangel på anerkendelse af indsatsen.
Bispevisitatserne beskriver i almindelighed skolerne som nogenlunde, og 
læreren betegnes som god, duelig eller m indre duelig. Den tidligste undervis
ning foregik i tilknytning til kirken og var helt enkel: at lære børnene at forstå 
bibelens bud, skriftens ord og at rette sig derefter.
For kongen og herrem anden var det også af en vis interesse, at deres soldater 
havde nogen kundskab, men endelig ikke for megen selvstændighed, da den 
kunne føre til opstand mod de foresatte. H ørning sogn har været privilegeret, 
ved at herrem anden her var oberst Hans Friis, der ejede Tustrup hovedgård 
ved Hørning, Hevringholm på Djursland og Essenbækgaard ved Assentoft. 
(Oberst Hans Friis’s levned er udførlig beskrevet i »Historisk Aarbog for 
Randers Amt« 1937 af forstander, cand. theol. A.T. Høy.)
Oberst Hans Friis oprettede »Den Hørningske Stiftelse«, der stod færdig 11. 
marts 1697. Den omfattede tillige både skole og kirke, og dens interesser skul
le varetages af den stedlige sognepræst og stiftsøvrigheden i Århus.
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Så sent som i 1930’erne finder der en brevveksling sted mellem læreren i 
H ørning og Århus stift ang. lønforhold. I 1934 udgiver Rasmus Mariager sin 
bog om H ørning sogn. (Bogen findes på Sønderhald Egnsarkiv). Heri skriver 
han om skolen:

Skolen Mt. nr. 1.
»Længe før der blev bygget Skoler, fandtes der Degne. Degn betyder oprinde
lig Præstens M edhjælper i Kirken. Efter Reformationen paalagdes Degnen at 
undervise i Catecismus. De første Degne gik paa Omgang. Der nævnes 1688 
en Have-Husmand, Peder Nielsen, hos hvem Degnen havde det halve Hus, 
sikkert det Hus som kort efter overgik til Skole og blev benyttet indtil 1869, og 
da den første Degn sikkert var Ludolf Meinche, som samtidig var Organist og 
Bogholder, har Huset, som Hans Friis lod indrette, ligget ret bekvemt. 1750 
nævnes en Degn, M orten Skeel, Skoleholder for Aarslev og Hørning, derefter 
Degnen Jens Bang 1788, født 1733, død 1812. Indtil Udskiftningen fandtes 
ved Skolen kun Haven, men blev da tildelt 3 Skp. Land i Forbindelse med 
denne. Ved Hedens og Husenes Udskiftning fik Skolen som sin Part af Fælles
jorden  atter 3 Skp. Land i det Hjørne, hvor Landevejen støder på Hørning- 
Stampenvejen. Det laa udyrket indtil omkring ved 1900, da det sammen med 
den øvrige Skolejord blev solgt og inddraget i den Mark syd for, nr. 13, ved 
samme Udskiftning blev der tillagt Skolen Skolejord 6 Td.Land, som udskilt 
fra Gården Nr. 9 ude ved Præstdal, det er nu ogsaa solgt og overgaaet til Nr. 
23. Efter Jens Bang kom Degnen Schmidt, og dernæst hans Svigersøn Lærer 
Frederiksen, hvis Datter blev gift med Lærer Chr. Sørensen fra Hornbæk, der 
blev kaldet til Em bedet 1825, og virkede i dette indtil 1868, ialt 43 Aar. Han 
var en meget dygtig Lærer, men streng. De Børn, som gik i hans Skole og 
senere blev bosiddende i Byen, havde efter den Tids Forhold gode Kund
skaber og megen Færdighed i Regning og Skrivning. I hans sidste Lærertid 
kneb det lidt med Disciplin, der blev særlig nævnt et Par Drenge, Morten, og 
Johan  »af Kirsten Smeds«, der spillede ham mange Puds. Efter at have søgt sin 
Afsked, kom som Vikar en ung Lærer Hansen, paa denne Tid var det endnu 
Pligt at ordne Forholdene ved Kirken, en Morgen efter end t Klokkeringning 
faldt han død om i sit Hjem. Efter ham vicarierede Jens Bech, senere Lærer i 
Malling og fra 1880 Højskoleforstander i Mellerup. Det var en meget brat 
Overgang fra Sørensens strenge Styre til det rent modsatte. Min Skolegang 
begyndte paa dette Tidspunkt. Jeg erindrer ikke at foresat Lektier fra ham, 
derim od gik Tiden m ed Leg og Sang og Eventyrfortællinger og særlig, naar 
hans unge livsglade Forlovede, Clara, var tilstede, hvad der ofte var Tilfældet. 
Den gamle Skole var endnu ikke forladt, den stod med sine elendige gennem- 
skaarne og hullede Borde med løse Bænke. Jeg kunde endnu ikke naa Gulvet 
med Fødderne, naar jeg  sad, men sad og dinglede med Benene et lille Stykke
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fra Gulvet. Skolevarmen ud fra et Uhyre af en Bilæggerovn, - hvori der blev 
fyret fra Køkkenet, - m ed allegoriske Figurer paa Pladerne, særlig den paa 
Forpladen med sit afskrækkende Floved, Tungen ud af M unden, udstrakte 
Arme og udspilede Fingre eller Klør, skulde sandsynligvis forestille Djævelen 
og muligvis derved anspore Børnene til en anstændig Opførsel. Paa Væggen 
hang store m eterhøje Papstykker med store og smaa Bogstaver, gotiske (de 
saakaldte latinske blev først lovbefalede 1873), som vi skulde øve os efter. Selv
følgelig kendtes der ikke til Skiftetøj for Fødderne, saa foruden den Alarm, 
som Træskoene voldte, slæbtes en Masse Snavs ind, som det var de største 
Pigers Pligt at udrense hver Lørdag. Skolebygningen laa langs Vejen fra øst til 
vest, mod øst Lade, dernæst Skolerum, saa to smaa Fag, Indgang baade til 
Lærerens Bopæl og til Skolen, Køkkenet lige indenfor, hvorfra der blev fyret i 
Skolen, 4 Fag til Læreren, en lille Stue, som gik helt igennem , derefter to 
smaa Stuer. Mod vest Kostald og Tørvehus. Dette gamle Bindingsværkshus var 
meget gammelt, først P. Nielsens Havehus, saa Skolens Tilbygning, omkring 
ved 1700, stod Udhusene tilbygget ved hver Ende omkring ved 1800. Huset 
brændte omkring ved 1900, og Jorden blev solgt. Det gav en stor Forskel, da 
den nye Skolebygning blev bygget 1869 m ed efter Datidens Forhold stor Lej
lighed til Læreren, Skolestuen med 4 Fag gennem  hele Huset, m eget lys, men 
blev efter kort Tids Forløb snart for lille, idet hele Sognets Børn og Clausholm 
Vase med Undtagelse af Fløjstrup som var henvist til V. Alling, der blev da ind
rettet en Pogeskole i en lejet Stue, hvor Undervisningen lededes af en ældre 
Dame Frk. Hoff, den bestod kun nogle faa Aar, idet Fløjstrup fik sin egen Sko
le, og Moeskjær Børn henvistes dertil. Clausholm Vase blev lagt under Aarslev, 
men senere blev der bygget en ny Pogeskole med fast ansat Lærerinde. 1869 
blev Lærer Ring (født i Hospitalsgaarden) Lærer i Virring, kaldet til Lærer, 
han var meget afholdt der, m en i H ørning gik det ikke saa godt de første Aar. 
1873 blev hans Svigersøn cand. theol. Elmqvist antaget som Kapellan for 
Aarslev-Hørning og boede i H ørning, han viste en Del Modstand m od den 
opstaaende Grundtvigianisme, derved en daarlig eller lille Kirkegang og en 
sløv Deltagelse ved hans Bibellæsninger, som nærm est kun var besøgt af Folk 
fra Fløjstrup og Kærene, der var blevet paavirkede af den østfra kom m ende 
Indre Mission, gennem  Vilhelm Bech, som da var Præst i Ørum.
Derved blev Lærer Ring, som forstaaeligt er, ikke særlig venligt stemt overfor 
det meste af Skoledistriktets Beboere.
Igennem T iderne udjævnedes Forholdene, og da han tog sin Afsked i Halv
femserne og købte Huset lige overfor Skolen, Nr. 51, havde han selv faaet 
Sympati og Forstaaelse af fornævnte Retning.
Han var en punktlig Lærer. Et Fag, som dengang ikke stod højt i Landsbysko
len, nemlig Grammatik eller Dansk, udviklede han særlig stærkt. I de sidste af 
hans Læreraar holdt han Vikar, først Kristensen, blev Lærer i Fløjstrup, deref
ter Pedersen og Larsen. I hans sidste Læreraar blev der oprettet Foredragsfor-
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erring, bygget Forsamlingshus, dannet Læsekreds, Gymnastik- og Sangfore
ning, m ed H ørning som Midtpunkt, hvilket altsammen havde hans Sympati, 
og hans hjemm eværende Børn deltog gerne.
Rings Børn var Anders, død som Lærer i Glæsborg. Sofie, gift m ed Præsten 
Elmqvist. Søren, død som Præst i Ormslev. Hansine, død som ugift. Alfrida, 
gift med Lærer Busk, Hørning, den eneste nulevende. Christian, død som 
Tandlæge i Vejle.
Lærer Ring var gift med Marie Sørensdatter Balle.
1892 blev Lærer Busk fra Skørring kaldet til H ørning, født i Faarup ved 
Auning (skal være Taarup). Første Gang gift med Mathilde Boldsen fra Melle
rup, 2den Gang med Alfrida Ring, det hører til Sjældenheder, at et Lærer
em bede kun er besat af 3 Lærere gennem  100 Aar, Busk tog sin Afsked 1928 
og havde været Lærer i H ørning i 36 Aar. Han købte et Hus Nr. 49 b, men 
boede der kun nogle faa Maaneder, da han pludselig afgik ved Døden. Han 
havde gjort sig meget afholdt ved sit folkelige, vennesæle og hjælpsomme 
Væsen. Han sluttede sig meget næ r til den grundtvigske Retning. Børn i første 
ægteskab Arne, Mejeribestyrer i Lisbjerg, Gudrun og Sigrid, Astrid, gift med 
Aage Boje fra Lund, bor paa Tammestrup Mark. Signe. Hjælpelærer og Vikar 
for Busk, Bentsen, Stavad gift med Kristine Krarup. Lærer i 0 .  Sundby ved 
Aalborg. Lund gift m ed Marie Rasmussen, Lærer i Ølsted, Arne gift med 
Anna Jørgensen. 1928 bliver Lærer Madsen fra Ranum kaldet til Lærer, gift 
med Johanne Madsen, Humlebæk, Sjælland. Børn Gunda, f. 1924. Erik f. 
1927 og Ellen f. 1932«.

U nder sit arbejde med at finde materiale til Aarslev sogns skolehistorie (års
skrift 1992) fandt Else Lund også arkivalier om handlende H ørning skole, som 
nok giver et m ere rigtigt svar på skolens tidligste historie.

1 1716 findes der kun to skoler i hele Sønderhald herred, den ene var »et 
skolehus ved kirkemuren i Fausing af herskabet på GI. Estrup i forrige tider 
indrettet«. Den anden var »den af sal. oberst Hans Friis oprettede skole i den 
Hørningske Stiftelse«. Dog »holdes der skole af en skibsmand i et lejet hus« i 
Auning. Om der før 1697 har været holdt skole i H ørning vides ikke. 1 den 
ældste kirkebog for H ørning sogn står at læse: Iffuer Jensen, Skolemester 
begravet 7. Marts 1660. Anders Skolemesters H ustru begravet 1. Sep. 1662. 
Men hvorvidt, de har virket i sognet, fortæller historien ikke.
Som bogholder, tilsynsmand ved hospitalet, samt organist ansætter obersten 
sin kam m ertjener Ludolph Munich, der tillige skal læse med de 3 forældre
løse drenge, der skal optages i hospitalet.
Som skolemester skal han efter fundatsen »flittigt opvarte kirken, skolen og 
hospitalet med læsning og bøn. For denne bestilling skal han have 8 rigsdaler 
samt 6 tønder korn, halvt rug, halvt byg, foruden hans rettighed af fremmede
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skolebørn, hvilket efter hans død altid skal lægges til skolemesterens løn. For
sømmer han nogen af sine pligter skal han bøde 8 skilling i Guds kiste, hver 
gang det sker«.
Ludolph Munich skulle da allerede have fungeret i nævnte egenskaber i en 
halv snes år. H an skal have været en alsidig veloplyst mand med en smuk og 
sikker håndskrift. Han døde 1702.
Hans efterfølger i em bedet var Jacob Riesen. Han blev begravet i H ørning 12. 
april 1747, 74 år gammel. Den næste i em bedet er Niels Andersen Ring. Han 
dør som en ung mand kun 43 år gammel og bliver begravet i H ørning 1. juni 
1742.
Hans søn, Anders Ring, overtager faderens bestilling og bliver i em bedet i 52 
år. Han bliver ligeledes efter sin død 1798 begravet i H ørning den 6. februar, 
han er da 75 år og 3 m åneder gammel. Som degnebolig opførte obersten et 
hus på den anden side af kirkegårdsporten. Den bestod i 1758 af 10 fag hus, 
som skulle vedligeholdes af stiftelsen, foruden udhus, som organisten selv 
skulle vedligeholde. Organistboligen blev helt fornyet i 1780, hvilket kostede 
177 rigsdaler.
Den af Ras Mariager omtalte M orten Skeel havde intet med skolen at bestille, 
hverken i H ørning eller Aarslev. Han var derim od sognedegn i de her nævnte 
byer, hvortil han blev kaldet 1736. Han skulle holde kirken, begravelsen og 
kirkegården i orden og passe »sejerværket«. For det får han et »havested og et 
øde huses jord, samt 1 td. 4 skp. rug og 1 td. 4 skp. byg. Han må ikke handle 
med lem m erne eller befatte sig med dem eller hospitalet uden 1 mk. i bøde 
til Guds kiste, hvis det sker«. Han blev 62 år gammel og blev begravet 6. 
januar 1768.
Stiftelsen lod opføre en ny degnebolig i 1800, der kostede 255 rd.

Efter at der under Chr. VI var blevet nedsat en pietistisk præ get kommission, 
der i dec. 1736 foreslog oprettelsen af 548 nye almueskoler på landet, blev det 
overdraget stiftsøvrigheden og am tm ændene at forhandle med godsejerne og 
»forstandige bønder« om sagen og derefter afgive erklæring om tilstandene i 
sognene.
Daværende godsforvalter på Tustrup, Hans Thornsohn, skriver i sin indberet
ning om H ørning sogn bl.a.: »Den af salig oberst Hans Friis, disse stamhuses 
stifter, i H ørning oprettede skole, er bekendt at være således indrettet og for
synet, at dette sogn ikke har nogen mangel på skole, helst sålænge skoleholde
ren, som tillige er organist, efter deres velærværdigheds påmindelse, udviser 
med ungdom m en flid og flittighed. Men skulde han blive forsømmelig, er det 
ikke stiftelsen imod, at disse tjenester separeres. Im idlertid står det fast, at 
både skolens indretning og tillæg, til fundators ære og almindelse, er såvel 
foranstaltet, som nogen skole i landet.

Hevringholm 13. april 1737 Thornsohn«.
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Ved samme lejlighed indgiver sognepræsten Hr. Poul Sass sin »underdanigste 
beretning om skoleforhold for ungdom m en i Hørning«. Han skriver: »Sognet 
består foruden bem eldte H ørning by af følgende byer og steder, hvis beskaf
fenhed er således: Lund: består af 5 gårde, Estrup stamhus tilhørende, betje
ner sig, form edelst vejens korthed, der ikkun er den halve fjerdingvej, af sam
me skole. Krogsager: er fire beboere og en husmand, også under Estrup gods, 
ligger noget længere fra skolen, dog ikke over en fjerdingvej, betjener sig der
for også deraf.
iMoeskær: består af 2 beboere under Tustrup gods og 4 under Estrup, noget 
nærm ere ved H ørning skole.
Råballegård: Estrup gods tilhørende, herfra har ungdom m en stedse søgt sko
len i Hørning, der i henseende til vejens korthed er dem belejligt.
Fløjstrup: bemeldte Estrup gods tilhørende, består af 6 gårde, 1 bol og 1 hus 
under H ørning sogn, ligger om trent 1'/» fjerdingvej fra H ørning skole, men 
dog med en god passabel vej uden åer, bække eller moser. Dette er således 
hvad jeg udi denne sag sandfærdig og underdanigst kan berette.

Aarslev d. 17. april 1737 P. Sass«.

Den ovenfor nævnte organist og skoleholder Jacob Riesens evner som skole
holder finder man omtalt i en indberetning fra pastor Sass til hans højærvær
dighed biskoppen i Århus stift dat. 6. april 1739.
Heri skriver han bl.a.: »Degnen, som bor i H ørning by i en skikket degnebo
lig, hvortil er lidt avling, kunne og burde vel betjene denne skole, han vil der
til være ganske habil, m en den er hidindtil forsynet af organisten i Hørning, 
som efter evne har gjort sit. Men jeg  tilstår oprigtigt, at han ikke har de kvali
teter, som en skoleholder burde have. Vel er han en god arithm eticus (regne
lærer) , og hvorledes han skriver, ses af stiftelsens protokol, m en at få ungdom 
men til ret at begribe den kristne tro, som det fornem meste, er han ej 
bekvem, som jeg ofte til min fortrydelse haver forfaret. Dog da han er en gam
mel, skikkelig mand, var det synd om han skulde miste den løn, som han så 
mange år har oppebåren og som udgør en stor del af hans ringe levebrød. 
Men det siges, at hans svigersøn, som betjener orgelværket og derved efter 
hans død efterfølger ham, skal hemmelig have fået lovning på skoleholder- 
em bedet i H ørning af stam herre Beck-Friis, hvortil han dog i mine tanker er 
m indre duelig end den gamle, og skulle da sådan ansøgning forvolde, at deg
nen ikke, efter forordningens allernådigste befaling, som en mere duelig per
son, blive skoleholder, måtte man snart ønske, at sådan fundation aldrig var 
gjort. Når de 3 fag hus blev bygget til degneboligen, var der skole nok for det 
hele sogn«.
Men der skulle hengå endnu  60 år, før disse to embeder, som henholdsvis 
organist og skolelærer, blev adskilt.
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Efter Kgl. Reskript af 14. august 1772 indhentes der, via stiftamtmændene, 
oplysninger om skoleholderem bedernes tilstand i hele amtet. Daværende 
skoleholder i Hørning, Anders Rings indberetning lyder i sin helhed således:

1772
Til H ørning kirkes organisttjeneste er med al sin herlighed og fæsterettighed 
henlagt hartkorn 20 td. 5 skp. 2 fjrk. 2 alb. hvoraf jeg på pro offitio oppebære 
landgilde så som:
Callø amt, Sønderhald herred, H ørning sogn og by en gård af hartk. 5 tdr. 2 
alb. som jeg  værendes tid selv driver, men når dette sted af organisterne har 
været fæstet bort er deraf svaret i landgilde 10 rdl.
I lige måde oppebære organisterne kongens og kirkens anpart korn og kvæg
tiende af denne gård.
Dronningborg Amt, Støvring H erred, Harrislef Sogn, Lindberg By en gård af 
hartk. 9 tdr. 5 skpr. 1 fjkr. 1 alb. På dette hartk. er 3 beboere, som således er 
delt imellem dem nemlig: Peder Poulsen, hartk. 3 tdr. 5 skpr. svarer årligt

8 - 3 - 6
Jens Christensen Condrup, hartk. 3 tdr. 5 skpr. 8 - 3 - 6
Jens Jensen, hartk. 2 tdr. 3 skpr. 1 fjkr. 1 alb. 5 - 4 - 4
Ditto Amt, Galten H erred  og Sogn, Hinge By en gård af hartk. 6 tdr. 2 alb., 
samme gård er m ed kongelig allernådigste tilladelse overdraget til hans kon
gelige exellence greve Friis til Friisenborg og med prioritetsrettighed for sit 
ret i Fauerskov hovedgård imod en årlig afgift 2 8 - 1 - 0

Summa 60 rd  5 mk

H ørning fundations skole, haver bestandig været samlet med organisttjene
sten fra stiftningens begyndelse 1697. Dertil er henlagt af H ørning Stiftning 
for at læse for de 3 Stiftningens fattige drengebørn årlig:

Penge 8 rd
Rug 3 tdr.
Byg 3 tdr.

og siden skolen er både stor og rum m elig og velindrettet, har sognet altid 
betjent sig af den til ungdom m ens forelæsning. Men i den post går det ikke så 
ordentlig til, som det burde, thi skolen har ingen hæfte på ungdom m en, så at 
foræ ldrene lader deres børn gå i skole, når og hvor de selv det for godt linder, 
hvori de er meget efterladende. Bonden giver ikke det mindste til skolen, 
hverken penge, korn, ildebrand, hø eller halm, ikke heller har jeg  som andre 
skoleholdere græs til noget kreatur, allenest når jeg  har læst for et barn i 6 
dage, tager jeg  af de form uende 2 sk. om ugen, af de m indre form uende 1 sk. 
og af de fattige intet. Denne ugeskilling gør m indre summa end nogen skulde
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tro, nogle år kan jeg  tjene til et par støvler, andre år ikke, som mine ugentlige 
og årlige skolefortegnelser kan vise.
Når de flittigste går i skole 6, 8, å 10 uger, er det derm ed gjort for det ganske 
år, andre 2, 3, å 4 uger årlig, ja nogle komm er der aldrig, altså kan kuns lidet 
med dem udrettes, thi hvad som de lærer i denne korte tid, glemmes mestens- 
del igen i den lange udeblivende tid, så man igen må begynde forfra. Det er 
og forne faldet, at når jeg  har påm indet een og anden, det var tid, deres børn 
begyndte at læse noget, når de alt kunne være 7, 8, å 9, 10 år, og endnu ej lært 
at læse, kan undertiden fås til svar. »Det skal vi selv passe«, så til trods bliver de 
borte, går til andre skoler eller læser for dem hjemme, som de kan, for at spa
re ugeskillingen, der endog er misundt. Dette kan ej andet end smerte en 
skoleholder, så jeg  i denne post tit forretter mit em bede med suk - -. 
Undertiden har den fattige flere børn end den rige, som for dem er dobbelt 
besværlig, det er derfor fornøden, der bliver sådan anstalt gjort, at den ene 
kunne bære byrden med den anden.
Min underdanige begæring er derfor, at den gunstige og høje øvrighed ville 
føje sådan ret, at den kongelige allernådigste skoleforordning kan komme til 
fremgang her, så vel som andre steder, hvilket des lettere kunne ske, siden her 
hverken behøves at bygge eller vedligeholde, hvilken byrde ligger på Stiftnin
gen. Når skoleforordningen får sin frem gang er bonden nødsaget til at sende 
deres børn i skole, og jeg  der nu hidentil har i denne post forrettet min tjene
ste m ed græmmelse, ville deri lægge nye kræfter, så jeg  ved den nådigste Guds 
bistand kan arbejde for ungdom m en med flid og lyst, til fornøjelse.
Dette således rigtig anført, hvad jeg  har i løn som organist og skoleholder her
ved tilståes under min hånd.

H ørning d. 30. august 1772 Anders Ring.

Ved bispevisitatserne afholdt henholdsvis 1791 og 1795 er forholdene om
kring H ørning skole meget lig dem i Aarslev.
Læreren forsømm er ikke sin pligt, men børnene sendes ikke så »flittigt i sko
le, som de burde, og sædvanligvis ej længere end fra november til marts 
måned«.
Ved visitats afholdt 27. maj 1799 får man at vide, at biskoppen nu har for
anstaltet deling af organist og skoleholderembedet, og som lærer er ansat »en 
anden duelig person« med en årlig løn af 40 rd. fra stiftelsen, foruden hvad 
han er tillagt efter fundatsen, imod at han underviser hele byens ungdom . - 
»Med disse gode anstalter er ungdom m en nu med færdighed oplyst, som måt
te erindres«.
Denne »anden duelige person« må være skoleholder Rasmus Qvottrup, der i 
efteråret 1800 er 41 år og lærer for 33 elever i H ørning skole. Han dør som 
ungkarl og bliver begravet i H ørning 28. januar 1804, 46 år gammel.
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Hans efterm and bliver Søren Frederichsen født 1777, død 11. jan ua r 1836, 
58 3/4 år gammel. Begravet 21. januar.

Skolegang i 3 generationer
Min far fik sin første skolegang i en friskole, som nogle familier havde opret
tet, nok i protest m od lærerens gammeldags metoder, og vel for at følge med i 
den folkebevægelse, - Grundtvigs og Koids skoletanker. Der var mange børn 
og unge her dengang, og de fik et sam m enhold og kammeratskab, som for 
mange holdt livet ud. Far var tretten år, da lærer Busk kom, og de fik et næ rt 
forhold gennem  ungdoms- og foreningsarbejde. Da så m or senere blev pige i 
huset hos Busk, blev det jo  ikke mindre. (Det var dengang, da degnen skulle 
holde både skole og kirke). Det gav meget arbejde, da der også var små børn i 
hjemmet.
Som mange lærere, der gik til deres opgave m ed ildhu, kom Busk ud for kri
tik, endda så voldsom, at han truede med at søge andet em bede. Fra skole
kredsens side blev der afholdt m øder og samlet underskrifter for at beholde 
ham. Det gik i orden, m en det efterlod skår, som nok aldrig blev helet.

Stolen Hørning

Hørning skole bygget 1869.
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Naar jeg mindes min ungdom s vår 
da jeg  var ganske grøn af år 
husker jeg  kom til by en mand 
næsten den største i vort land.
Rygtet gik forud en rent forskrækker 
for Glavind Nielsener, Hornebekker.
Hille Søren den nye degn,
for sådan en karl må man helst gå af vejen.

Næste dag man i skolen kom 
var der jo  delte m eninger om, 
hvordan mon han griber sagen an 
med at fylde på vor forstand. 
Drengene sad m ed hjertebanken, 
ondt det gjorde alene ved tanken. 
Bare han ej gir os kundskaber ind 
endevis med en spanskrørspind.

Og når brugsen den får kanel 
skal han passe, at den er hel, 
måler bændler, prøver skrå 
så at geschæften re t kan gå.
Når Jørgen Glavind skal ha et »møde« 
Busk skal læse »når vågner de døde« 
Nys jeg  så ham, det er skam sandt 
ung og smækker som løjtenant.

Efterhånden som dagen gik 
m ere og mere mod man fik, 
selv om degnen osse wa nøj, 
vovede man en lille spøg.
Da m an kom sammen i frikvarteret 
blev det højtideligt proklameret. 
Nok er han stor den nye degn, 
men med ham er der intet i vejen.

Hver søndag præcis han i kirken står 
og him melhøjt sine triller slår, 
nikker når folk skal til ofring gå 
eller for brudeskamlen stå.
Nu har han sunget for tvende præster 
samt en tre fire organister, 
men nu har han fået en maskine uha, 
den kan han ikke ta pippet fra.

Tiden den gik og degnens ry 
bredte sig over den ganske by, 
ikke den ting man nævne kan, 
uden at Busk kan få den i stand. 
Han kan tale til Grundlovsfester 
diskutere med egnens præster 
indrette toften til hønseavl 
dirigere politisk bavl.

Et kvart århundrede nu svandt hen, 
dog er han lige ung vor ven, 
ikke en m and på ham er gram, 
tværtimod tror jeg, de elsker ham. 
Ingen vil ha ham på skafottet, 
han bliver aldrig paragrafottet.
Bare alle fik sådan en degn, 
ja så var der ingenting i vejen.
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Busk var en stor flot mand, der indgød respekt og forlangte det. Det blev dog 
sygdom, som stoppede hans virke. Min ældste søster fik hele sin skolegang hos 
ham. Alle hans elever lærte at skrive en flot håndskrift og fik grundig under
visning i andre skolefag. Da far var blandt Busk’s første elever, talte han ofte 
om, at når jeg  blev konfirm eret, ville han stoppe. Det blev dog til flere vikarer 
de sidste år, indtil lærer Madsen kom i 1927.
Jeg begyndte ret tidlig i skolen. G runden var nok den, at der ikke var andre 
på min alder her, så jeg  gik hen på skolepladsen i frikvarteret for at være med 
i legen. Så det var lige til at følge med ind, når der blev kaldt. Der var dog en 
begrænsning. Den blå seddel (koppeattesten), som min m or nok holdt hen, 
for at det ikke skulle blive alt for tidligt. Da jeg  var seks år, kom jeg  rigtig i sko
le sammen med andre, der var et halvt til et helt år ældre. Det var ikke noget 
problem, og vi fulgtes til det sidste, og jeg  blev udskrevet sammen med de 
andre, et halvt år for tidligt.
Det blev en god skolegang trods mange skiftende læ rerinder og lærere. En 
kort periode var det frk. Mølgaard, der så blev kaldet til Assentoft. Derefter 
kom frk. Hesselund, som så blev min lærerinde de tre år i forskolen.
Skolen var fireklasset. Første klasse 1 år og tre klasser 2 år. M obning kendtes 
vel også dengang, men den blev hurtigt stoppet, da der var god udsigt til sko
lepladsen både fra lærerens og lærerindens vinduer.
Grænsen mellem den store og den lille legeplads gik ved en linie fra forsko
lens nordvestre hjørne til forsamlingshusets sydøstre, og blev kun overskredet, 
hvis store søskende skulle hjælpe mindre. Begrænsningen var vejkanten, som 
dog ofte blev overskredet ved leg og boldspil. Toiletterne var for de små klas
ser i forsamlingshusets søndre gavl.
Skolegangen var hveranden dag med tilpasning for de små. Vejen kunne trods 
alt være lang fra Tustrup, Stampen og Krogsager. Mærkeligt nok var det ofte 
os, der boede nærmest, der kom for sent. Dagen begyndte med morgensang 
og fadervor og fortsatte så efter skemaet med forskellige fag. Hver time ind
ledtes med en sang, der i historietim erne var tilpasset efter emnet. Mange af 
de sange og salmer skulle vi lære udenad, hvilket nok kunne knibe. Så måtte 
man jo  finde på en undskyldning. Egentlig terperi husker jeg ikke, m en vi 
havde altid lektier for. Hvor grundigt de blev læst, afhang meget af hjemm et 
og hvor optagne, vi var af leg. Nogle havde mange pligter hjemme, og i de sto
re klasser var der tjenestedrenge, som måske nok kunne få tid til at læse, men 
ikke havde lyst. Næsten alle havde små pligter hjemme, som for de stores ved
kom m ende skulle udføres før skoletid.
Tiden i forskolen var ret så sorgløs. Vi fik lært både at læse, skrive og regne. 
Dog var det et højdepunkt, når der blev læst historier for os, og når Hesse
lund gik med på legepladsen og lærte os nye lege og boldspil. Den årlige eksa
men så vi frem til med stor spænding. Vi havde nok hørt noget om oversid- 
ning og at dum pe. Det måtte jo  være en katastrofe. Det var dog kun i de store
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klasser, det blev praktiseret, da der ikke dengang fandtes særklasser med 
særlig undervisning af ordblinde og andre handicap. Oprykning til 3. klasse 
var imødeset med stor spænding. Som tidligere omtalt havde lærer Busk haft 
en sygdomsperiode og ville nu  prøve igen. Det blev kun kort tid, og der blev 
ansat vikar igen. Det blev lærer Stavad. Han var ung og nyuddannet, med 
gode pædagogiske evner, tillige sportsmand og kammerat. Det blev en god 
tid, vel et halvt år, til han blev kaldet som førstelærer ved 0 .  Sundby skole, 
hvor han virkede til sin afgang. Derefter blev Asger Lund fra Søby ansat og vir
kede, indtil Busk tog sin afsked i 1927.
Embedet blev opslået ledigt, og der var mange ansøgere. Lærer M.J.O. Mad
sen blev antaget. Det varslede nye tider. Selvom vi havde haft gode vikarer, 
havde vi nok tillagt os nogle ikke særlig heldige vaner. Allerede i første time 
fik vi at vide, at sligt ikke tåltes herefter. Overtrædelser ville blive straffet hårdt 
og kontant. De m ere eller m indre »personlige« håndskrifter blev rettet op. I 
det hele taget blev personlighederne dukket. Det var nok både en styrke og 
en svaghed, da det gav anledning til beskyldninger for at gøre forskel.
Det blev år, hvor vi fik lært en masse. Der blev anskaffet nyt undervisnings
materiale, og vi slugte det hele. Senere har jeg  kunnet konstatere, at vi lærte 
mere end i ret mange andre landsbyskoler.
Skoleudflugterne var meget populære. Der var den gang gratis skolerejser 
med D.S.B., og de blev benyttet i de år, jeg  gik i skole. Vi kom til Viborg, 
Aalborg, Silkeborg, Aarhus og Vejle. Det var store dage og et vældigt arbejde 
for lærerne. Vi skulle med det første tog fra Volk Mølle. Turen derned  foregik 
med hestevogn, så alle fædre stillede med køretøj. En del forældre kunne 
mod betaling komme med. Ikke til udelt begejstring hos poderne, men til stor 
støtte for lærerne. Det var gode ture. Jeg mindes ikke særlige uheld, og vi 
oplevede en masse, som var helt ukendt, ligesom vi blev vist ru n d t til mange 
seværdigheder. Alt var gratis undtagen slik og sodavand. Hertil var m edbragt 
kapital hjemmefra, varierende fra 2 til 5 kroner, som blev adm inistreret m ere 
eller m indre fornuftigt. H jem turen gik fra Randers banegård med rutebil. Jeg 
husker den første. Den gik fra Søby over H ørning til Randers. Den var høj, 
grønm alet og med aim. glasruder. Landevejen var noget hullet, og i Kristrup 
raslede der en rude ud. Længere ude blev en pige søsyg. Om det var p.g.a. 
kørselen eller for mange sodavand, ved jeg  ikke; m en fine ture var det. Alle 
var trætte efter sådan en dag. Der var også råbt hurra, sunget og skrålet meget 
i dagens løb.
Det almindeligste disciplinære middel var eftersidning, som blev brugt med 
m ere eller m indre held. Det var ikke rart at komme en time for sent hjem og 
skulle forklare grunden. Korporlig afstraffelse forekom, men sjældent, og var 
vel for lærerens vedkom mende udtryk for en presset situation.
Den årlige eksamen var en stor begivenhed. Da kom provsten og skolekom
missionen. Alle børn var i stiveste puds og noget betuttede ved situationen.
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Enkelte forældre var m ødt op. Det var ikke særlig populæ rt hos børnene, så 
det var mest i de små klasser. Alle børn  havde en skilling med hjemmefra, så 
der kunne soldes i Brugsen efter anstrengelserne. Det var underligt med 
skolekommissionen. Dem kendte vi jo  alle sammen, og så så de meget højtide
lige ud, sad oppe ved siden af katederet og lyttede opmærksomt. Provsten 
eksaminerede. Jeg  husker tydeligt hans dybe, højtidelige røst, når han stillede 
spørgsmål til de enkelte. Nogle gik helt i stå. En pige blev så nervøs, at hun fik 
sit lommetørklæde puttet i m unden. Så var der da lukket. Elvis det gik helt 
galt, måtte læreren hjælpe lidt på gled. Hans spørgemåde kendte vi bedre, og 
så kunne de frem m ede få et indtryk af vor viden. Pigerne gik i syskole hos 
lærerinden. Det var meget populært. Der blev lavet fine ting, som kommissio
nen også skulle bedømm e. Der var karakterskalaen ikke lang nok. Det højeste 
var ug med + og slange.
Skiftedagene var nok specielle for skolen, da de mange store gårde havde 
mange gifte folk med skolesøgende børn. Det var spændende, hvilke kundska
ber, på godt og ondt, de havde med fra tidligere skoler. Nogle havde gået i fle
re, så det var et spørgsmål, om de faldt til. En del havde hele deres tid her og 
var, som vi andre. Noget særligt var de polske familier. De havde for os under
lige navne, og selv om de var født i Danmark, nogen accent, hvilket ikke var 
mærkeligt, da man talte polsk hjemme. Børnene var altid rene og pæne i tøjet 
og havde altid lært deres lektier. Jeg mindes ikke noget med fritagelse for reli
gion og konfirmation forekom i min tid.
Lærer Madsen holdt også aftenskole med stor tilslutning, hvilket kan ses i 
skoleprotokollen.
Aftenskolen fortjener en omtale, da det var et værdifuldt indslag såvel for sko
len som for byen. Mange små m øder blev holdt der. Især i lærer Madsens tid 
var der aim. aftenskole, og senere efter aftenskoleloven 1938 blev der udvidet 
med husholdning og landbrugsfag. De sidste tog områdets fagkonsulenter sig 
af. Til at begynde med var det konsulenterne fra Randers Amts Husholdnings
selskab, der kom herud. Det kunne være drøje ture på cykel i vintertid og 
krigstid. Det blev så lavet, så det kunne foregå om efterm iddagen. Da var der 
da en svag mulighed for at få cyklen lappet. Der var god tilslutning, både af 
karle og piger. Mange fik lagt en god grund for senere uddannelse. Efter kri
gen blev lærerstaben udvidet. Der kom konsulenter fra Rougsø landbofore
ning, lige som der kom praktiske landm ænd udefra, som havde en specialitet 
og kunne fortælle om den.
Før 1938 var det helt frivilligt, om læreren ville holde aftenskole. Og det var 
helt uden betaling, dog ydede kom m unen et m indre tilskud. Der blev så sam
let ind til en gave, som Madsen kvitterede for med afslutningsfest med choko
lade og underholdning. Det var meget festligt, da han var en frem ragende 
oplæser, og god til at finde egnede em ner både til alvor og gammen, evner, 
som også blev brugt af de forskellige foreninger.
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I skolen var der en god børnebogsamling, der blev flittigt benyttet. Der blev 
senere dannet en biblioteksforening, som anskaffede bøger og reoler, som 
blev anbragt langs væggen i skolestuen. Madsen var bibliotekar, og sammen 
med bestyrelsen foretog han bogindkøb. Der blev købt gode bøger, og der var 
et stort udlån. Efter skoleomlægningen i 1960 videreførtes biblioteket nogle 
år i lokalet i skolens nordre gavl, hvor der også var sognerådslokale, med fru 
Lis Pedersen som bibliotekar. Ved centraliseringen kom der bogbus, som sta
dig holder på skolepladsen en gang ugentlig. Der kunne nævnes meget mere, 
som gjorde, at skolen har været et godt samlingssted for hele kredsen.
Skolen fortsatte ret uændret. Der kom nye lærerinder, som fortsatte i samme 
gode spor. Skoleloven 1938 satte noget i gang. Det blev ikke til byggeri p.g.a. 
krigen, m en alle tre skoler blev treklassede, og der blev skoleforbund med
0 .  og V. Alling. Således var skolen næsten uændret, da vore børn begyndte. 
Det var Madsen og fru Tholstrup (Graa), der bestemte. Enkelte elever med 
gode evner blev sendt til skole i Randers. Det var meget besværligt i krigs
tiden. Efter krigen blev der gode rutebilforbindelser, så det blev mere almin
deligt. Det tyndede ud i de ældste klasser. Det kunne ikke blive ved. Der måtte 
gøres noget. Det blev til den nuværende ordning, først som skoleforbund 
med Virring-Essenbæk, senere komm unesam menlægning og nyere tid, som 
andre m å beskrive. Det har dog været en lang stabil periode, fra skolen i 
H ørning blev bygget 1869 til Sønderhaldskolen bygges 1960.

Skuelpladsen, udtalt på dialekt, har været brugt til mange formål. Før udskift
ningen benævnes den som PLANTELANDET og hørte til fællesjorden, gade
jord. Det var en indhegnet plads, hvori der som navnet antyder, var kål og 
andre grøntsager, småplanter og andet, som der var beskyttet mod løsgående 
kreaturer, som ellers havde førsteret i landsbysamfundet. Haver i almindelig
hed kendtes ikke.
Beliggenheden midt i byen gjorde, at den også naturligt har været brugt til 
alle mulige fællesarrangementer. Bysmeden og bødkeren boede praktisk på 
den anden side af vejen. Især hos smeden var der mødeplads.
Plantelandet udgår nok med den nye skolebygning 1869, og der tages et stort 
stykke til forsamlingshuset i 1889, og igen et stykke til forskolen 1907.
På pladsen har der ikke, som på så mange landsbypladser, været gymnastik
redskaber, da man her kunde henvise til forsamlingshuset, som var mere hen
sigtsmæssig. I skolesammenhæng benævnes den som legeplads, og det kan 
være morsom t at erindre sig nogle af legene, som tiltog i voldsomhed med 
alderen.
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1 forskolen var det mest aim. TEK, som nok er kendt alle vegne, med lokale 
varianter. PUT var også populært og kunne leges indendørs. Det var ikke 
populært hos læreren og foregik mest i det store frikvarter, når Hesselund var 
ude i byen for at spise, og det var ikke altid, vi nåede at få ryddet op. Det 
værste var nok, når der blev leget TEK på bordene, dvs. den der først rørte 
gulvet havde tabt. Da legen blev opdaget, blev den også strengt forbudt. På 
den store plads var RENDPRYGEL det mest almindelige. Der var to mål, og 
imellem disse opholdt der sig to fangere. Så gjaldt det om at løbe fra det ene 
mål til den andet uden at blive fanget. Når der så var fangst, skulle fangeren 
slå den fangne tre gange på ryggen, idet der råbtes: »en, to, tre, rendprygel«, 
og så var det den fangnes tur til at fange. Det kunne ind imellem blive vold
somt og give vand i øjnene eller mere. Så var den almindelige vending: »Den, 
der vil være med i legen, må også tage stegen«.
KÆDETEK kunde også være morsomt, når det ikke var for ofte. To af de 
største fangede. Så var det om hvem, der kunde få den længste kæde. Det 
gjaldt om at holde godt fast, for hvis kæden brast, var alt tabt.
Til afveksling blev der SVINGET FIGURER. H er gjaldt det også om at fange 
og svinge fangsten rundt, så de kom til at stå i mærkelige stillinger, hvor de så 
skulle blive stående, indtil det blev bedømt, hvem der var mest komisk. Som i 
alle konkurrencer kunne det udløse vild diskussion om, hvem der var bedst. 
Det ordnedes i reglen med: »Så leger vi noget andet« eller: »Så vil vi ikke lege 
mere«.
Fodtøjet, der blev brugt på pladsen, var udelukkende træsko, hvilket hæm m e
de bevægelserne noget; men det var ens for alle.
Til Træskoene var der en bænk i skolegangen, og her skulle de helst anbrin
ges på række. Til indebrug havde vi kludesko eller sivsko. De sidste var ikke så 
velsete, da de smuldrede, når de blev tørre. Det var fristende i tørt vejr eller 
frost at løbe ud i kludeskoene. Hvis det blev opdaget, blev det om gående straf
fet. Det hændte, de store faldt for fristelsen og byttede om på træskoene. Så 
var der stor fortvivlelse, når vi skulle hjem, og læreren måtte på detektivarbej
de, for at finde de rigtige træsko, og ikke mindst finde ud af, hvem synderen 
var. Det kunne være vanskeligt, da det ikke var godt at sladre.
Med foråret kom de forskellige spil. Ved sydmuren af forsamlingshuset og ved 
forskolen var der ideelt til at trille kugler. Hvis man havde penge, kunne de 
købes i Brugsen, og så gjaldt det om at have flest og de mest farvestrålende. 
M ødrene syede poser med snorestrik til at opbevare dem i. Spillet gik ganske 
simpelt ud på at komme nærm est til et lille hul i jorden, vel på størrelse med 
en knyttet hånd. Det hændte, når de små havde nogle særlig flotte kugler, at 
de store spillede dem fra dem, hvilket nok kunne give tårer i øjnene, og i 
værste fald kunne de små finde på at sladre. Det var ikke godt for nogen af 
parterne.
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På sydmuren blev der også spillet bold. Især pigerne var rene jonglører og 
kunne spille med op til fire bolde.
Langbold var det mest almindelige boldspil. Det indledtes i reglen med, at 
der blev samlet ind til indkøb af bold. Boldtræ var et almindeligt brædt, der 
var dannet lidt til m ed håndtag og slåflade. I spillet var man inddelt i to hold: 
ude og inde. Når der blev slået til bolden, gjaldt det om at løbe til mål i den 
anden ende af banen og, hvis det var et godt slag, tilbage igen. Hvis det ikke 
kunne nås, og dem ude fangede bolden og ram te den løbende (svide), måtte 
vedkom mende over på deres hold. Det hold, som havde flest, når frikvarteret 
var forbi, havde vundet. Det var godt med store kraftige slag, så så mange som 
muligt kunne nå i mål. De med de gode slag var mest populære, når der skul
le deles i hold. Dog var der den hage ved det, at et rigtig godt slag kunne sen
de bolden ind i bødkerens have, og hvis konen var der, konfiskerede hun bol
den, og vi måtte igen lave indsamling og købe en ny bold.
Rundbold var noget Hesselund indførte. Der skulle man løbe over fire punk
ter. Slaget blev udført med knyttet hånd. Så blev det ikke så langt, og bødke
rens have havde det mere fredeligt.
Fodbold kendtes. Det var m ere uopnåeligt. En bold kostede en form ue efter 
vore begreber, og træskoene var ikke særlig velegnede. Dog kunne vi i Brugsen 
købe en gærsæk, der, når den blev stoppet godt med hø, gjorde det ud for 
bold. Det kunne se ganske flot ud, når høsækken fløj gennem  luften med en 
træsko lige efter. Fodbolden kom mere i system, da vi fik lærer Stavad. Da blev 
der anskaffet en rigtig bold, og vi fik lært spillereglerne. Sportsplads var der jo  
ikke, så det foregik på forskellige tofter. En noget brutal leg var RØVERE OG 
SOLDATER. Der var det jo  altid de store, der vandt. Fængslet var i skolens tør- 
vehus, og døren bæ rer endnu præg af de mange forsøg på udbrud.
Det kunne hænde, at der mødtes en flok unge der om søndagen. Så blev der 
prøvet kræfter og en gang imellem spillet bold. Der blev også indgået vædde
mål. Der blev væddet om, hvem der turde entre forsamlingshusskorstenen og 
stå på hovedet deroppe. Niels Juelsgaard, som var en dygtig gymnast, gjorde 
det. Det så flot ud. Det skulle lige have været fotograferet.
I min første skoletid var cykler ikke almindelige, og børnecykler en sjælden
hed. De enkelte, der havde en sådan, vågede over den, og den blev altid sat 
pænt til side. Det mest almindelige var en aflagt damecykel, hvor sadelen var 
sat ned på en klods eller et sindrigt beslag, så der var m ulighed for at nå. Den 
kunne være vanskelig at styre, da styret sad så højt. Saddel er nok et stærkt 
udtryk, da det ofte var en stump brædt, der var dannet lidt i facon. Dæk og 
slanger var heller ikke for gode. Så var det heldigt, at Villadsen boede lige 
overfor og mod betaling kunne hjælpe, hvis det var muligt. Ellers måtte der 
trækkes hjem.
Hesteavlsforeningen her var meget berøm t dengang, og den havde medlem
mer langt omkring. Når de modtog nye hingste, og når der var generalforsam-
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ling, kom de kørende hertil, og der var fuldt af frem m ede heste i alle stalde i 
byen. Skolepladsen var stedet, hvor fremstillingen fandt sted. Der var et 
mylder af hesteavlere, der med kenderm ine vurderede og kom m enterede de 
flotte dyr. Til generalforsamlingen, og når man havde m odtaget en ny hingst, 
blev der serveret kaffe og lagkage i forsamlingshuset. Ved modtagelsen af nye 
hingste var det sælgeren, der gav kaffe og cigar. Det var store dage, og vi fik 
gerne fri fra skole en halv times tid. Så kunne der vanke en skilling ved at løbe 
et ærinde.
En gang hver vinter var der hoppekåring. Så var der 30-40 hopper på pladsen, 
og landskonsulenten var til stede for at påse, at alt gik rigtig til. Bagefter var 
der et godt lag hestepæ rer over hele pladsen, og vi drenge tjente lidt ved at få 
dem fjernet.
Af andre aktiviteter var der flere. Indre Missions teltmission rejste teltet hvert 
år. Der var ikke stor tilslutning. Et år havde de et større telt med en masse 
musikinstrumenter. Vi var noget interesserede og kikkede ind under telt
dugen. Der væltede nogle instrum enter, så det klang i strengene. Missionæren 
kom ud. De store forsvandt, m en vi m indre blev fanget og måtte med ind og 
høre på. Det var egentlig ret spændende; men så kom min mor, og hun var 
absolut ikke indstillet på, at vi skule påvirkes ad den vej.
Det hændte, der var karrusel. Den var ikke så stor og blev trukket af en petro
leumsmotor. Musikken leveredes af en grammofon. Den måtte dog kun køre 
efter skoletid. Luftgynger og skydetelt var henvist til pladsen ved kjaldammen, 
og der var stort leben. 1 forbindelse med skolen kom der dyremenageri. Det 
var spændende, selv om vi nok syntes, det var synd for dyrene. En bjørnetræk
ker oplevede vi også, ligesom der kom tryllekunstnere, der udførte deres kun
ster med m ere eller m indre held.
I skolen kom der folk, der rejste rund t med lysbilledserier, der var af oplysen
de art. Senere blev der samlet ind, så skolen sammen med ungdom sforenin
gen kunne købe et lysbilledapparat. Så kunne læreren leje serier, der støttede 
undervisningen.
Trekanten med lindetræet var stedet, hvor byens karle samledes. Der blev for
talt mange krøniker og pralet meget, ikke altid lige stuerent.
På forsamlingshusets nordside var der en opslagstavle, hvor der var meddelel
ser om m øder og generalforsamlinger samt meddelelser fra komm unen. Det 
hændte, der var en efterlysning af noget, der var tabt el. 1.
En tid var der tøm merplads på den nederste ende. Det var dog i det tidlige 
forår, så pladsen senere igen kunne tages i brug til leg. Den nære beliggenhed 
ved forsamlingshuset var i alm indelighed en fordel; men når der var bal, og 
bølgerne gik højt, hvad jo  ikke kunne undgås, når huset ofte var stuvende 
fuldt, og der var urolige gemytter imellem, kunne der blive slagsmål. Det blev 
i almindelighed undgået; men forekom og klaredes i reglen ved, at læreren 
henstillede til bestyrelsen om at passe bedre på.
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En dyster side a f egnens liv 
i de 5 dystre år

AF VIBEKE NIELSEN

Randers og dens omegn, hvortil Sønderhald jo  hører, har den tvivlsomme ære 
at have været skueplads for den første begivenhed, der førte til en henrettelse 
under besættelsen. Som alle over en vis alder husker, og alle yngre har hørt 
om, ophørte samarbejdspolitikken mellem Danmark og den tyske besættelses
magt i august 1943, altså for 50 år siden. Det førte til en optrapning af den 
modstand, der allerede var ved at etablere sig. Men det førte også til, at tysker
ne for hårdere frem m od alt, hvad der ikke passede dem. Der var gået tre 
måneder, før en i sig selv lille og uvæsentlig begivenhed førte til den første 
henrettelse, hvis egentlige baggrund var, at tyskerne ønskede at statuere et 
eksempel. Nu skulle danskerne bringes til at forstå, at besættelsesmagten ikke 
tålte provokationer. Det er i det lys, man skal se det for os så meningsløse i, at 
en ung mand måtte bøde med livet for en handling, der under andre forhold 
kun ville have ført til en ubetydelig straf. Den unge m and hed Marius Jeppe
sen og var fra Vester Alling. Om begivenheden skrev Evald Nielsen i Folkebla
det DJU RSFANI) den 25. april 1985. Da der er kommet mange til egnen 
siden da, kan det være på sin plads at bringe artiklen her. Den lød som følger: 
M inder fra besættelsesårene: Marius fra Vester Alling henrettet a f tyskerne 
som  første dansker.
Marius Jeppesen var født i Mosehuset i Vester Alling. Han var den ældste af en 
søskendeflok på seks. Hans far, som var en m eget flittig arbejdsmand, døde, 
da han var 32 år gammel, fra de seks børn. Til Mosehuset var der en lille jo rd 
lod på ca. 7 tdl. Det gav mulighed for, at familien kunne have en ko og e t par 
får.
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Marius’s m or Anna var en lille spinkel kvinde. H un sad altså nu tilbage med 
seks børn, men hun ofrede sig helt og fuldt for dem. Trods de små kår var 
hjem m et præget af samm enhold og kærlighed til børnene. Det var et godt 
hjem, og børnene var da også stærkt knyttet til det, også efter at de var flyttet 
hjemmefra.
Marius var som omtalt den ældste af flokken. Han var lille og spinkel og var 
en overgang sygelig. Marius kom som dreng til at tjene hos Søren W ittrup i 
Øster Alling. H er havde han det godt, m en han fik, da et par år var gået, nog
le slemme besvimelsesanfald, så Søren turde ikke beholde ham længere, hvor
for læge Gravesen, Lime, tog ham med hjem for at give ham lidt at bestille og 
samtidig kurere lidt på ham.
H erefter fik han plads på Sjellebro Kro, som også drev landbrug. H er gik det 
godt med ham, hvorefter han kom i bagerlære i Randers. H er klarede han sig 
også godt.
Vi var jo  nu besat af tyskerne, og der var mange tyskere i Randers. Marius må 
imidlertid have fået en eller andet forbindelse med modstandsbevægelsen, 
hvor meget vides ikke rigtigt. Det er lidt uklart, hvordan det gik til, men en 
aften, den 9. november 1943, stod Marius og nogle kam m erater i en port og 
handlede med et par tyskere. Om de var blevet uenige vides ikke, men i hvert 
fald slog Marius den ene tysker med et eller andet. Der kom flere tyskere til, 
og den sårede tysker kom på sygehuset. Det lykkedes for kam m eraterne at for
svinde, men Marius blev arresteret. Vi ved fra sygehuset, at dagen efter fejlede 
den »sårede« ingenting, og vi ved, at dagen efter var han på politistationen for 
at spørge efter en lygte, han havde mistet.
Da det så ud til at kunne blive en slem historie for Marius, rejste mine foræl
dre, som begge kunne tale tysk, til Randers for at tale med den befalingsha
vende. Han tog pæ nt og venligt imod, men han kunne ikke give noget håb 
om, at Marius ville blive løsladt.
I et forsøg på at give det udseende af, at Marius var utilregnelig, skrev læge 
Gravesen en erklæring om Marius’s mentale tilstand, og min far, som var sog
nerådsform and i Øster og Vester Alling, skrev en ansøgning til kom m andan
ten om løsladelse. Begge skrivelser blev oversat til tysk, men uden resultat. 
Marius blev senere overført til tinghuset i Århus. Marius’s m or og min far rej
ste til Århus og talte med repræ sentanten for Røde Kors. Det var direktør 
Kjær på Ceres bryggerierne. Han lovede at gøre, hvad han kunne, m en nære
de ikke store forhåbninger.
Nogen tid efter blev Marius overført til København og kort efter skudt i Ry
vangen. Samtidig blev en m and fra Aalborg skudt. I meddelelsen i avisen stod 
bl.a. »... da m ildhed ikke længere er på sin plads..«. Det var tydeligt, at de to 
var henrette t for at sætte skræk i sabotørerne, og at deres død skulle tjene til 
skræk og advarsel for alle, der forgreb sig på den tyske værnemagt. De var de 
to første, der blev henrette t i Danmark. Det var et knusende slag for Marius’s
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mor. Hun var helt slået ud og ville heller ikke leve længere. Det lykkedes dog 
efterhånden at få hende til at falde til ro. Det er smerteligt at tænke sig den 
unge dreng på 21 år en tidlig morgen ude i Ryvangen. Bundet til en pæl, en 
geværsalve - og så ikke mere.
En tysk feltpræst var hos Marius, inden han blev henrettet. Han sendte et brev 
herover, som var skrevet den sidste nat.
Brevet var skrevet på et løst papir m ed et uhøvl et bræt som underlag. Det eksi
sterer endnu hos en af brødrene, og det er optrykt i bogen »De sidste timer«. 
Det gengives her:

Elskede mor!
Min dom idag er døden, du må være god, jeg  mødes jo  med far og bedstefar 
Hans Peter oppe hos Jesus. Jeg  vil også mødes med dig, kære mor.

Din søn Marius

Kære mor!
Der har været en præst inde hos mig. Jeg var til alters kære mor. Jeg mødes 
med jer i himlen, hav det nu godt på jorden. Hils alle mine kære brødre, min 
elskede søster, familie og venner fra din elskede søn, der nu går til him len til 
den kære Jesus. Hav det godt, jeg  græ der ikke. Jeg går roligt i døden. Præsten 
vil være til stede, når jeg  ta’r til himlen.

Marius Jeppesen

Efter krigen blev kisterne i Rvvangen gravet op. Nogle blev sat ned igen i min
delunden. Marius kom hjem. Kisten var smykket med et stort dannebrogsflag. 
Han blev begravet på Vester Alling kirkegård 18. juni 1945. Det var en smuk 
sommerdag, og det var en meget stor begravelse m ed deltagelse fra hele 
egnen.
På Marius’s grav står hans navn:

Marius Peder Kristian Jeppesen 
født 21. april 1922, død 22. november 1943.

Artiklen er underskrevet: Evald Nielsen, Vester Alling.
Evald Nielsens artikel fra 1985 - det var i forbindelse med 40årsdagen for 
befrielsen, em net blev taget op - beskriver det faktiske hændelsesforløb og 
karakteriserer personen Marius Jeppesen. En række udklip og kopier fra 
andre aviser og blade i Sønderhald Egnsarkivs besiddelse viser, at der var 
opmærksom hed om begivenheden mange steder, da kisten blev ført hjem 
efter befrielsen. Flere gengiver det brev, den unge m and skrev til sin m or lige 
for sin død. Men det var som nævnt først i 1945, da enhver igen kunne tale 
frit uden risiko.
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Marius Jeppesen, henrettet a f  tyskerne i 1943.

Nok så interessant for eftertiden forekomm er de anstrengelser - ligeledes 
omtalt af Evald Nielsen - der udfoldedes i 1943, og måske især, at man i dan
ske kredse med fingeren på pulsen, næsten til det øjeblik skuddet faldt, ikke 
havde forestillet sig, hvor langt tyskerne ville gå. Dansk Røde Kors hørte 
naturligvis til dem, der havde tættest kontakt til tyske m yndigheder om fængs
lede danskere. H erfra skrev man så sent som den 19. november 1943 om 
Marius Jeppesens situation, at den »vist er alvorlig«. Men de følgende linier i 
samme brev viser, at det, man frygtede, var, at han ville blive sendt til afsoning 
af en dom  i Tyskland.
Tre dage senere blev Marius skudt; en ung m and, hvis hele forbrydelse havde 
bestået i, sammen med et par kam m erater som ikke blev fanget, at slå en tysk 
soldat, var blevet offer for »værnemagtens« ønske om at gøre det klart for den 
danske befolkning, hvor grænsen gik. Sagen Marius Jeppesen var en lille sag i 
den store sammenhæng, men den psykologiske virkning må have været 
enorm . Og for de pårørende, her m or og søskende, er en tragedie selvsagt 
lige stor, uanset en sags rækkevidde iøvrigt.
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Beretning
AF AAGE KIRKEGAARD

Da jeg  for en del år siden var form and for Rougsø Sønderhald Flerreders 
Landboforening, var det som i alle andre foreninger form andens pligt at 
aflægge beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år på den årlige 
generalforsamling.
Jeg  havde da for vane at spørge bestyrelsesmedlemmerne, om de ville have 
indflydelse på beretningens udform ning, og fik som følge deraf engang føl
gende svar fra et medlem: »Du kan dykke ned i stabelen og tage en af de gam
le beretninger frem. De er jo  næsten alle ens«. Hans bem ærkning randt mig i 
hu, da jeg  skulle form ulere en beretning om vort arbejde her i foreningen i 
det forgangne år, da meget af det, vi beskæftiger os med, næsten er ens fra år 
til år.
Vi har som sædvanlig m odtaget forskellige dokum enter og billeder fra fore
ningens m edlem m er til opbevaring i arkivet, dog ikke så meget i år, som det 
ofte før har været tilfældet. Om dette er tegn på dalende interesse for forenin
gens arbejde eller tegn på, at folks gem m er er ved at være støvsuget for beva
ringsværdige skriftlige og trykte arkivalier af enhver art, herunder bl.a. gamle 
foreningsprotokoller, skal jeg lade være usagt. Jeg vil nu som før fremhæve, at 
vi altid er interesseret i, hvad der kan findes om nuværende og tidligere gene
rationers liv og færden i Sønderhald kommune. Er man ikke indstillet på at 
aflevere gamle dokum enter og billeder, kan man eventuelt lade os låne dem 
til kopiering og affotografering.
Jeg nævnte sidste år, at arkivets register over arkivalier var under om foran
dring og m odernisering. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt, men ved 
ihærdig indsats af nogle af bestyrelsens m edlem m er og andre gode hjælpere 
er vi nået langt med registreringen efter S.L.A.’s retningslinier. Der er ingen
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tvivl om, at den nye form for register er en stor fordel, når vi bliver sikre nok 
til at bruge det. Jeg indrøm m er gerne, at jeg har meget tilbage at lære desan
gående, men jeg  har dog den opfattelse, at det blot er et spørgsmål om vilje 
og tid til at sætte sig ind i den nye teknik. For tiden er nogle af os i gang med 
at registrere og kopiere arkivets store samling af fotografier. Desværre er der 
en del personbilleder uden navn. Tænk på det, når i overlader os gamle bille
der! Forøvrigt også nyere, for i løbet af få år er de personer, vi alle kender i 
dag, frem mede ansigter for vore efterkommere.
Det var lidt om den m oderne teknik. Derudover er flere af os igang på gam
meldags m aner m ed pen og blyant, og hvad vi ellers bruger, når vi forsøger at 
skrive om komm unens skoler, foreningsliv m.m.. Resultatet af dette vil fremgå 
af foreningens årsskrifter.
For kort tid siden var nogle af os til møde med en arkivar fra Landsarkivet i 
Viborg samt repræ sentanter fra kom m unekontoret. Arsagen var den, at en del 
ældre arkivalier i komm unens arkiv i næ r fremtid skal sendes til opbevaring i 
Landsarkivet, da kom m unens arkiv er ved at være overfyldt og vel næppe 
opfylder de krav, man fra det overordnede arkiwæsen stiller til opbevaring af 
sådanne ting. Det vil sige, at den mulighed, vi hidtil har haft for at se de gam
le sognerådsprotokoller, skoleprotokoller m.m., hører op. Men det er vort 
indtryk, at man fra komm unens side ser meget velvilligt på vort arbejde og vor 
situation og vil overlade det materiale til os, som loven tillader, og derudover 
vil være velvillig m ed fotokopier af det materiale, der har interesse for Lokal
historisk Forening. Forøvrigt er det jo  også en vis tryghed ved at vide, at vi 
arbejder med kopier, og at originalerne opbevares under sikrere forhold end 
dem, vi råder over her i komm unen.
I årets løb har vi som sædvanligt deltaget i de m øder og kursus, som vi har 
haft lejlighed og lyst til. Bl.a. var nogle af os deltagere i et møde, arrangeret af 
Flistorisk Samfund for Randers Amt. Der blev på m ødet udtrykt ønske om et 
nærm ere samarbejde mellem Historisk Samfund og de lokalhistoriske fore
ninger og arkiver.
Uddrag af P. Bondesens referat gengives her:
»Der blev givet mange eksempler på, hvorledes de lokale foreninger og arki
ver fungerer godt: åbent hus, kursusvirksomhed, foredrag og udflugter samt 
aldrig at forglemme, m ulighed for at interesserede kan samles et sted og 
arbejde med lokalhistorien og få en kop kaffe sammen.
Der var mange indlæg, og debatten var både livlig og givtig, så der var god 
dækning for Jens Erland Donners ønske om at få taget fat på en nødvendig 
samtale i vores område.
Peter Bondesen sammenfattede sit indtryk af m ødet således: det er vigtigt at 
lytte til de mange udsagn - og det er karakteristisk, at hver enkelt forening 
betragter sig som sin egen og arbejder på stedet, hvor den eller arkivet hører 
til. Dette kan kun gøres på selve stedet. Han havde sporet en vis frygt for, at
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det regionale sigte kunne gå fløjten. Det er begrænset, hvilken nytte de lokal
historiske foreninger kan have af amtssamfundet, hvis aktiviteter især ser ud 
til at være til glæde for de mennesker, der bor i Randers og tæt på byen. Der 
skimtes dog mange m uligheder for samarbejde f.eks. om video, edb og skrive
værksteder. Peter Bondesen indbød til at bruge Dansk Lokalhistorisk Fore
ning efter behov og sluttede af m ed at pege på, at diskussionen om at forbed
re arbejdsm ulighederne dvs. tilskudsm ulighederne i Århus am t kan tage sin 
begyndelse i de tre hovedsamfund«.
De traditionelle som m erture var som sædvanlig de arrangem enter, som havde 
mange deltagere.
Aftenturen den 3. jun i gik denne gang til Thorsager rundkirke og sognegård
en i Rønde. Såvel i kirken som i den nye sognegård fik vi en god orientering 
af sognepræst Jørgen Glerup.
Heldagsturen gik i år til Hjerl Hede den 26. juni. På vej dertil besøgte vi Nina 
og Jørgen Michaelsen i deres sommerhus ved Hjarbæk fjord, hvor vi spiste 
vores medbragte mad. Vi måtte sande, at hvor der er hjerterum , er der også 
husrum.
Det ellers ret så store sommerhus var fyldt til randen i de ca. 2 timer, vi 
opholdt os der. Sommerhuse kan være vidt forskellige både i indretning og 
beliggenhed. Med hensyn til det sidste kun dette, at vil man have fred og ro i 
sit sommerhus, er stedet ved Hjarbæk fjord godt valgt. Der er passende langt 
til naboer, og is og pølseboder er langt væk. Tak for en god hyggestund!
Vi tilbragte derefter nogle interessante tim er på Hjerl Hede, hvor vi færdedes, 
som vi hver især lystede, og så, hvordan man arbejdede i huse gårde, værkste
der m.m. i forsvundne tider. Det vi ser på Hjerl Hede er trods alt en del af det, 
som er forløberen for den m oderne teknik, som i dag er en selvfølge for os.
I marts m åned havde vi et møde i Fausing, hvor Niels Høeg Jensen fortalte 
træk fra sin farfars dagbog. Niels H øegjensen  havde ved en tidligere lejlighed 
nævnt nogle ting fra disse dagbøger, og det gav anledning til en m ere til
bundsgående behandling af bøgernes indhold.
Følgen af det blev, at der i november blev arrangeret en »Fausing aften«, hvor 
der blev fortalt endnu mere fra disse interessante dagbøger.
Endvidere havde man rund t i Fausingboernes gem m er fundet gamle ting og 
sager, som blev udstillet i forsamlingshuset i forbindelse herm ed. Det var 
lokalhistorie i ordets rette betydning.
I oktober havde vi et foredragsmøde på GI. Estrup, hvor cand. mag. P. Bavns- 
høj fra Voldum fortalte os om Clausholms historie ledsaget aflysbilleder.
Som slut på denne beretning om årets gang skal der lyde en tak til alle, som 
er m ed til at passe arkivet, og til foreningsbestyrelsen. Vi har jo fundet en 
rytme, hvor vi deler arbejdet efter tid, lyst og evner. Jeg vil gerne her sige, at 
jeg  synes, at vi har et fortrinligt samarbejde om vor fælles sag. Tak for det og 
tak til Sønderhald komm une for økonomisk bistand og husly.
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Lokalhistorisk Forening fo r  Sønderhald kommune

Regnskab 1993
Indtægter: 
Medlemskontingent 
Salg af årsskrift 
Salg af kopier 
Arrangem enter 
Kommunalt tilskud 
Renter

11.500.00 kr. 
1.270,00 kr.

185.00 kr.
925.00 kr.

17.200.00 kr. 
836,88 kr.

Udgifter:
Kontingenter
Annoncer
Porto
Fotoarbejde
Bøger, skrifter
Arkiv
Kursus
Arsskrifter
Andet

1.474.00 kr. 
1.175,63 kr.

460.75 kr. 
429,25 kr.
702.75 kr. 

4.940,25 kr.
3.100.00 kr. 

26.175,00 kr.
329,50 kr.

ialt 31.916,88 kr. 38.787,13 kr.
Beholdning 1/1 93 22.476,50 kr. Beholdning 31/12 93 

Giro 1.264,11 kr. 
Kasse 363,25 kr. 
Check 338,02 kr. 
Bankbog 13.640,87 kr.
ialt 15.606,25 kr.

54.393,38 kr. 54.393,38 kr.

I 1993 var der 226 m edlem m er i foreningen.

Ovenstående regnskab er revideret og intet fundet at bemærke.
Beholdningen er forevist.

Aarslev 11/2 94 Jørgen Andersen
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Formand:
Aage Kirkegaard, Fløjstrupvej 29, Fløjstrup, 8900 Randers, tlf. 86 49 43 03. 

Næstformand:
Tage Thaarsti, GI. Romaltvej 1, 8900 Randers, tlf. 86 42 76 76.

Kasserer:
Helga Sørensen, Enghavevej 6, Årslev, 8900 Randers, tlf. 86 49 13 40.

Sekretær:
Vibeke Nielsen, Skovdalsvej 15, 8963 Auning, tlf. 86 48 36 78.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Michaelsen, Liltvedvej 39, 8963 Auning, tlf. 86 49 21 93.
Else Lund, Enighedsvej 58, 8963 Auning, tlf. 86 48 44 63.
Inger Rasmussen, Grenåvej 258, Virring Mark, 8900 Randers, tlf. 86 48 04 38. 
Niels H øegjensen, Vestervangsvej 18, Fausing, 8961 Allingåbro, tlf. 86 48 13 36.

Udpeget af byrådet:
Nikolaj Brøsted, Lunden 4, Lundby, 8961 Allingåbro, tlf. 86 48 13 70.

Sønderhald Egnsarkiv 
Nørregade 5B, 8963 Auning 
Åbningstid: mandag kl. 15-21.
Lukket i skoleferier.

Ekstra eksemplarer af årsskriftet 1993 kan indtil 1. jun i fås hos ovennævnte 
bestyrelsesmedlemmer for 50 kr. pr. stk. Derefter kun hos kassereren. Samme 
sted kan overskudseksemplarer af skrifter fra 1978-92 fås for 20 kr. pr. stk. 
Hele sættet af ældre skrifter kan erhverves for 10 kr. pr. stk.
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