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1. FARVEL TIL EN VEN 

Først i november sidste år besøgte jeg Poul Erik Jensen i Galten for at høre, om han 

var tilfreds med årets julekalender, som han modtog en uges tid forinden. Samtidig 

skulle jeg have et par detaljer på plads omkring hans visit på Snoghøj 

Gymnastikhøjskole, da han som ung soldat ville besøge Maja, som var elev på 

stedet. Vi drak en kop kaffe, mens snakken gik, og som sædvanligt blev vi ikke 

færdige. -Kom snart igen, sagde Poul Erik til afsked og tilføjede: -Og lad det nu 

ikke vare for længe… 

Det var sidste gang, jeg så ham. Poul Erik døde den 22. november 2012, og den 29. 

begravede vi ham fra Nr. Galten Kirke i den by, han holdt så meget af, og hvorfra 

alle de gode historier udgik, som han fortalte gennem årene. 

Poul Eriks solide humør og slagfærdighed fulgte ham hele livet, og da han fyldte 

80 i 2011, blev vi enige om at mødes tidligt over en kringle fra bageren i 

Østergade. Jeg begav mig på vej til Nr. Galten med bagerposen på passagersædet, 

men netop, da jeg rullede ind i byen, vinkede en betjent mig ind til siden. De står 

som bekendt altid og lurer i Galten. 

Kørekortet kom frem, og lovens håndhæver studerede mig og kortet gennem vinduet. -Det gik lidt hurtigt, sagde han og 

rakte mig pappet tilbage. -Jeg har målt dig til 64 km i timen! 

 

-Det må du godt nok undskylde, udbrød jeg: -Men det er fordi, jeg nødig vil 

komme for sent til bussemandens fødselsdag… 

-Hvad siger du, råbte betjenten: -Skal du til fødselsdag hos Poul Erik? Ja, men 

hvad holder du så her efter? Kom da af sted, mand…! 

Poul Erik nød chokoladekringlen, og da jeg fortalte historien, skraldgrinede han:  

-Ja – hallo. Mig har de respekt for! 

 

Jørgen Amorsen, en af fotograferne på Hadsten PingvinNyt, husker også med 

vemod Poul Erik, som han arbejdede for i en lang årrække. 

-Første gang, jeg mødte Poul Erik, var i Vejle, fortæller han, da Gammelnissen 

møder ham over en kop kaffe i Lilleåmarkedets store telt. -Det var til en af de 

store fodboldkampe på Vejle Stadion, og jeg sad og ventede i en bus fra Knud 

Thomsen i Randers. Poul Erik holdt ved siden af i en af sine busser, og pludselig 

steg han ud. Vi er jo kolleger, sagde han. Lad os gå ind. Jeg vil gi´ en kop kaffe. 
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Nogen tid efter var Jørgen Amorsen blevet arbejdsløs og prøvede i den anledning at ringe til Poul Erik.  

-Kom her op i morgen tidlig kl. 8, så snakker vi om det, sagde vognmanden. 

Da kaffen var skænket til det smurte rundstykke, bøjede Poul Erik sig ind over bordet og sagde: -Er du kommet for at 

blive, eller render du igen? 

-Njøhhh, jeg regner da med at blive her, svarede Amorsen. 

-HALLO, råbte Poul Erik: -Der er én ting, jeg vil sige til dig: Vi to kommer op at skændes, og den dag, det sker, vil jeg 

ikke ha´, du render… 

Derpå rejste vognmanden sig, greb et sæt nøgler og smed dem over til den nye chauffør. -Så kan du gå ud og finde den 

bus, der passer til dem her. Der skal hentes et hold fra Randers Boligforening nede ved Munkebjerg! 

 

Jørgen Amorsen var ansat. Sådan var det med Poul Erik - aldrig langt fra ord til handling. 

 

Poul Erik Jensen er savnet. 
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2. HUSHOLDNINGSSKOLEN FYLDTE 90  
 

Undskyld den lidt gammeldags indledning. Det er naturligvis ”Linieskolen” - som den 

hedder i dag - på Østergade 77, det drejer sig om. ”Det hvide Slot” eller ”Borgen” - ja, 

kært barn har mange navne - men som tilhørende den ældre generation ynder 

Gammelnissen Uffe stadig at benævne skolen ved fordums navn.  

Det var i år 90 år siden, den virkelystne og seminarieuddannede husholdningslærerinde 

Margrete Pedersen fra Vejringe i Aastrup Sogn ved Stubbekøbing på Falster købte et 

stykke jord på en smuk skråning af Kollerup Skoven. Frøken Pedersen havde i en årrække 

virket som lærerinde i håndgerning ved Hadsten Højskole og blev så betaget af byen, at 

hun besluttede at bygge sin egen husholdningsskole der og føje titlen ”Forstanderinde” til 

visitkortet. 

 

Ifølge Hadsten og Omegns Folkeblad, startede 

Husholdningsskolen op den 3. maj 1923 med 13 

elever, og til indvielsens fællesspisning blev der 

holdt tale af bygherrerne Jørgen Jensen og 

murermester Skødt. 

Margrete Pedersen takkede derefter for det flotte 

hus og lod desuden en venlig tanke gå til 

kommunen, som beredvilligt lagde vand og lys 

ud i Østergades fjerneste ende.  

-Desuden er det en stor og uventet glæde at se, at der er hængt gadelamper helt her ud, 

sluttede forstanderinden. 

 

Pastor Vedde tog ordet og kom med en humørfyldt kommentar om egnens levevis: -Dette 

er én af byens store dage, sagde Vedde. -Hadsten er blevet til en skoleby, og befolkningen 

her er praktisk dygtige og er kendt derfor ud over det ganske land - uden at de dog er 

kristelige. Disse to ting er ikke mere forskellige, end at de kan høre sammen! 

 

De 90 år, der er gået, har været gode år. Det ville utvivlsomt have glædet Margrete 

Pedersen at se byens smukkeste skole i en fortsat rivende udvikling, idet der netop i 

jubilæumsåret er udvidet med en to-etagers tilbygning på ikke mindre end 400 

kvadratmeter. Og der har virkelig været gode grunde til at hejse flaget på ”Linieskolen” i 

2013. Den festlige 90-års begivenhed blev senere på året fulgt op, da forstander Inger Dyhr 

også kunne fejre jubilæum. Inger Dyhr havde den 9. august haft sit virke på skolen i 25 år. 
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3.  NEDE VED MØLLEÅEN 

-Tanker og minder får lov til at gro - nede ved Mølleåen, sang 

Peter Sørensen for ca. 50 år siden, og det kunne såmænd godt 

have været åen i Hadsten, der dannede baggrund for melodien. I 

dag har vi stadig en å, men der er ingen mølle længere. Det eneste 

synlige spor efter byens ældste industrivirksomhed er Åkroen, 

hvis bygning før i tiden hørte til Hadsten Mølle. Gæsterne, som i 

dag hygger sig med en Grøn Tuborg og lader tankerne gro, mens 

de betragter den brusende Lilleå, kan næppe forestille sig, at man 

for 50 år siden kunne blive forsynet med åndelig føde fra 

bygningen i stedet for et stykke smørrebrød. 

 

Da Aage Winther i 1948 overtog bogladen i Søndergade 10 efter 

Valdemar Drøhse, blev han - indtil videre i hvert fald - den sidste, 

som drev boghandel syd for banen. Butikken havde et 

kæmpeudvalg i bøger, skriverekvisitter og papir, og ældre borgere 

i byen husker stadig Winthers fantasifulde og smukt pyntede 

forretningsvinduer. I 1963 sælges ejendommen imidlertid til Den 

danske Bank, som opfører den nuværende bygning. Banken er for 

længst borte, men i dag er der stadig en indbydende og 

velassorteret forretning i huset, nemlig Intersport, drevet af Ruben 

Andersen. 

 

Med ejerskiftet var det dog ikke helt slut med 

bogsalg i Søndergade, for hvad gør en husvild 

boghandler, som stadig står med et kæmpe lager?  

Det viste sig, at Hadsten Mølle havde fået 

kontorbygningen ved åen i overskud, så Aage 

Winther lejede sig ind og startede det, som han i sine 

annoncer kaldte ”Boghuset ved Mølleåen”. Som 

noget nyt tilbød boghandleren sine kunder 

udbringning af varer, hvilket skete fra hans Morris 

Mascot varevogn. -Kan De ikke komme forbi, så ring 

til tlf. 23, og bøgerne bringes med Bogbilen, sagde 

Winther. 
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Datteren - Vibeke Brinch Winther - fortæller, at alle rum var fyldt med 

bøger, men at faderen skam havde såvel kontor som privatbeboelse i 

huset. -Men det var en midlertidig løsning, siger Vibeke: -Huset var 

ikke velegnet til den form for handel, så efter et par år rejste far til 

Århus, hvor han overtog en stor kiosk på Langenæs Allé, så han blev på 

en måde i faget. Jeg mener, han lukkede Boghuset ved Mølleåen med 

årsskiftet 65/66. 

 

Da Gammelnissen Uffe senere passerer byens indbydende boghandel i 

Hadstencentret, bemærker han, at de satiriske hæfter Blæksprutten og 

Svikmøllen stadig er et hit op mod jul.  

Prisen ligger på en lille 100-kroneseddel. I Aage Winthers juleannonce 

for 50 år siden kunne de samme hæfter erhverves for 7,75. 
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4. DET GÅR AF RØVED TIL 

Øst for Hadsten - lidt uden for Ødum - dukker et skilt op, 

som markerer, at man nu kører ind i landsbyen Røved. 

Hvis farten ikke sættes ned, er man hurtigt forbi, for i 

dagens Danmark er der ikke meget at se på i byen. 

Røved mistede sin sidste dagligvarebutik, da købmand 

Degn drejede nøglen om med indgangen til 1970. -Det 

var for at undgå kildeskatten, som han sagde.  

 

På et smukt fem-delt postkort fra 1916, hvor Fotograf Petersen i Århus har forskønnet Røved til 

Rødved, skriver købmand Andersen ”FORRETNINGEN” hen over midterbilledet.  

Efter et par venlige ord til familien i København slutter købmanden: -Bare nu salget kan gå 

frem. Det er noget sløjt endnu, så det er ikke de bedste udsigter. 

Andersen overtog stedet efter Chr. Christensen, som fra 1911 havde hjælp af fru Jensine. Der 

var fem børn i købmandsgården og desuden en tjenestepige, som samtidig var ekspeditrice. 

Ligesom Christensen blevAndersen ikke længe i Røved, og det samme gjaldt efterfølgeren, Egil 

Rybtke. Han solgte efter få år til Jens Marinus Jensen, men i 1937 købte sagførersønnen fra 

Hadsten -Volmer Degn - forretningen, da Jensen kort forinden var afgået ved døden. Sammen 

med fru Thyra bankede Degn de følgende år købmandshandlen op, og efter krigen var det en 

velfungerende butik, som nød fordel af den stigende landevejstrafik.  

 

Degns forretning var samlingspunkt for Røveds beboere, og her afgav man bestilling og fik varer afleveret fra den 

mobile slagter, fiskemand og grønthandler. Når folk fik fri fra arbejde, kunne det bestilte hentes hos købmanden. 

Postbuddet tog således også købmandsvarer med ud til de fjernereliggende husmandssteder. 

Købmandsbutikken bugnede med gamle, sjove skilte og reklamerekvisitter fra en svunden tid, og mange husker endnu 

det store håndsving, som hang på bagvæggen. Dette stammede fra den første motordrevne rutebil, som omkring 1. 

Verdenskrig udgik fra købmandsgården og kørte ruten Ødum - Århus. 

 

Mange af kunderne udtrykte overfor såvel købmand som landposten, at det næsten betød verdens undergang, da 

ægteparret drejede nøglen om. Volmer Degn var imidlertid faldet over en hobby. Han nedskrev hændelser om det gamle 

Hadsten og omegn og sendte historier ind til Jyllands Postens bagsideindslag ”Lune Jyder”. Disse var på daværende 

tidspunkt bragt i 20 år, og da avisen fra 1969 lancerede anekdoterne i bogform, var købmanden leverandør med 

signaturen: V. Degn, Røved pr. Hadsten. Flere af historierne underholdt han også postbudene med gennem årene.  

En af dem handlede om en soldat fra Voldum ved navn Adamsen. Han blev indkaldt i 1917, og i den hårde vinter skulle 

kompagniet afholde en øvelse. 
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-Soldaterne gik 35 km omkring Kalundborg i rasende kulde og var ærligt talt blevet lidt trætte, fortalte Volmer Degn og 

fortsatte: 

-Ved bivuakkerne fik de udleveret en lille pølse, nogle klatter svinefedt og ½ rugbrød, der var hårdt som beton. Det gav 

lidt murren i krogene, og det endte med, at selveste kompagnichefen kom til stede. Denne holdt brødet op og mærkede 

på det. Så sagde han: Mine herrer! Dersom Napoleons soldater havde haft dette brød, da de stod foran Moskvas porte, 

ville de have jublet..! 

 

-Da rettede Adamsen fra Voldum sig op i sin fulde højde og råbte: Javel, Hr. Kaptajn. Men da var det sikkert også 

friskbagt, sluttede købmanden og slog en hånd i disken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langt op i 80´erne, hvor Volmer Degn var død og begravet, hægede fru Thyra om butikken på Mejlbyvej 41. De gamle 

rekvisitter pyntede stadigvæk, og skulle postbuddet klare en indbetaling på disken, skete det mellem en Richsplakat og 

reklamesøjlen for Ginge-barberblade. 
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5. FRI ØL! 

Når Gammelnissen for omkring 30 år siden sprang i posttasken hos Vagn Laursen for at køre med 

på Ødum-turen, fortalte landposten lidt om sognets gårde. -Nu skal vi hen til proprietæren, sagde 

Vagn, når den gule Renault svingede ind til Tage Særkjær på Højstrup ved Røved, men Uffe 

vælger at gå omkring 100 år længere tilbage i tiden. 

Efter besøget hos købmanden i Røved stopper vi op ved Mejlbyvej 20 og ser lidt på stedets 

historie. I 1885 - efter en tid som forvalter på Bidstrup - blev Peder Bjerre ansat som bestyrer af 

Højstrup i Ødum Sogn. Allerede året efter købte Bjerre gården med 120 tdr. land, og han 

involverede sig efter kort tid i oprettelsen af svineslagteriet i Randers samtidig med, at han var i 

bestyrelsen for Randers Amts Husholdnings Selskab i mere end 15 år.  

Desuden var han folketingskandidat for Randers Amts 4. Valgkreds. I 1889 blev han Randers Svineslagteris første 

formand, men da han kort efter vandt en plads i Folketinget for Venstre i Hornsletkredsen, afgav han formandsposten i 

slagteriet, men fortsatte som bestyrelsesmedlem. 

 

Peter Jakobsen Kokholm Bjerre blev født på gården Kokholm i Tørring Sogn ved Lemvig den 6. december 1855, og 

bortset fra et højskoleophold og en korporalsuddannelse i Hæren blev hans liv helliget landbruget og det politiske 

arbejde. Gennem årene år bestred han mange politiske hverv i hovedstaden, og går man ind i folketællingerne 1901 og 

1906 fra Højstrup, bemærkes det, at hustruen Christence nævnes øverst, da manden ofte opholdt sig i København. 

Bjerre involverede sig imidlertid alligevel i mange af lokalsamfundets beslutninger, og da Hadsten Jernbanestation i 

1905 fejrede Stationsforstander Rosenørns 25-års jubilæum, mødte Bjerre op i stiveste puds for at lykønske og rose 

personalet for stationens gode drift.  

Selv om Bjerre fra barnsben var hærdet af den stride vestenvind, skulle han dog opleve, at de østjyske bønder omkring 

Ødum ikke var sådan at bide skeer med.  

 

I 1887 var Mejeriet Godthaab blevet opført ved landevejen tæt på Hadbjerg og Ødum, og samtidig ytrede områdets 

beboere ønske om opførelsen af et forsamlingshus, hvilket Bjerre støttede. Midlerne skulle til en vis grad komme fra de 

magtfulde skytteforeninger i området, hvor Halling Skyttekreds med Jakob Tegen som formand stod stærkt. Denne 

forening - støttet af medlemmerne fra Langskov - ønskede huset placeret i Halling, medens den østlige del af 

skyttekredsen, som hørte til Ødum-Hadbjerg Kommune, ville have huset liggende ved den nye Århus-Randers landevej. 

På et møde hos Tegen angående forsamlingshuset var Bjerre rent undtagelsesvis også kommet til stede. Han bankede nu 

på døren, hvor han fik Jakob Tegen i tale, og folketingsmanden forlangte at se regnskabet for at danne sig et indtryk af, 

hvor mange penge, der var i kassen.  

Jakob Tegen gloede lidt på den fornemme gæst og råbte derpå, at det kunne der ikke være tale om, hvorefter han 

lukkede døren i for næsen af proprietæren. Denne var dog hurtig i vendingen og satte en støvle i klemme i døren.  
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Tegen greb lynhurtigt fruens kost, som stod i hjørnet og stak kosteskaftet ud gennem sprækken og lige i ansigtet på 

folketingsmanden. Bjerre – som var nærsynet – trak forskrækket hovedet til sig af frygt for at få knust sine lorgnetter. 

Herefter blev døren smækket og nøglen drejet rundt. 

Dermed var splittelsen af den gamle solide skyttekreds en kendsgerning. En ny skytteforening blev etableret med Bjerre 

som formand, og Halling fik ikke noget forsamlingshus. Det kom - som omtalt i et tidligere julehæfte - til at ligge ved 

siden af mejeriet Godthaab og stod færdigt i 1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At et lokomobil trak et tærskeværk, var ikke usædvanligt i årene omkring århundredskiftet og op mod 1. Verdenskrig, 

og Bjerre på Højstrup benyttede sig af dette nymodens vidunder. Lokomobiler var traktorlignende dampmaskiner på 

hjul - tunge og vedligeholdelseskrævende. Som regel var det en smedemester, som ejede det kostbare maskineri, og så 

blev trækket lejet ud med fører og arbejdsmænd.  

Flere lokomobiler med tilhørende tærskeværk kørte dengang på Hadsten-egnen. Karl Johan Larsen - barnebarn af gamle 

købmand Karl Larsen i Søndergade - fortæller, at forretningen før i tiden rådede over 14 tønder land; 7 med agerjord og 

7 med eng. Kornhøsten blev klaret i samarbejde med en nabogård, og man hyrede til dette arbejde et omrejsende 

tærskeværk. Muligvis kom det fra Trige – det er tydeligvis et andet værk end det, der arbejdede på Højstrup. 
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Maskineriet, der besøgte Højstrup, var ejet af smed Mikkel Jensen i Lyngaa, som blev kaldt Mikkelsmeden. Nydam 

Jensen, som var en af de bærende kræfter i oprettelsen af Hadsten Lokalarkiv, fortalte engang, hvordan han - selv med 

sin mor ved hånden - blev meget bange, når det store lokomobil langsomt kom prustende med røgen drivende over 

vejen. Det var en begivenhed, når ”toget” majestætisk pulsede afsted til omegnens gårde. Det siges, at lokomobilet 

endte sine dage i Brundt, hvor det eksploderede. Manden, som fyrede under kedlen, hed Niels Væver. Han blev hårdt 

kvæstet, men overlevede. 

 

At det var et varmt, hårdt og farefuldt arbejde at betjene damptærskeværkerne, kan også aflæses i Priskuranten for 

Arbejdsmændenes Fagforening fra 1914. Heri fastslås det, at almindeligt arbejde i Hadsten Stationsby aflønnes med 40 

øre i timen, og landarbejde i almindelighed med 30 øre. Arbejde med lokomobil og damptærskeværk udløser imidlertid 

hele 45 øre i timen samt fri øl! 
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6. HADSTENS RØDE PIMPERNEL 

-Hvis der blev krig i Danmark i dag, ville du så samarbejde med fjenden – eller ville 

du gå til modstand? 

 

Sådan spurgte Ove Rosenkvist tidligere på året, da han i Radio Favrskovs 

udsendelsesrække ”Godt fortalt” berettede om Hadsten-drengen Frits Johan Blichfeldt 

Møllers indsats under besættelsen. Det var en udsendelse, Rosenkvist slap 

ualmindelig godt fra. 

 

Frits Johan Blichfeldt Møller blev født den 23. december 1913 som søn af byens 

kendte læge, Johan Møller og fru Marie. ”Misse”, som fruen populært blev kaldt, var 

født Blichfeldt og ud af gammel Hadsten-slægt. 

Frits Johans storesøster hed Johanne, og hun blev senere en markant skikkelse i byen, 

hvor mange stadig husker hende som Fru Nørbæk. Efter uddannelsen til Cand. polit. i 

1941 engagerede den unge Frits Johan sig politisk. Han fandt tyskernes 

jødeforfølgelser uhyggelige, og alene tanken om at jage mennesker, som ikke havde 

gjort noget forkert, kunne han ikke holde ud. Frits Johan gik ind i modstandsarbejdet - primært indenfor 

transportgrupperne, hvor de forfulgte blev sendt til Sverige. Sommerhuse blev stillet til rådighed af venner i 

Nordsjælland, og der gemte man flygtningene, indtil en båd var klar. Det var et meget farligt arbejde, den dristige Frits 

Johan havde påtaget sig. 

 

Koldblodigheden prægede ham også, da han efter en tur til Sverige vendte tilbage til København. Johanne Nørbæk 

fortalte i et interview, hvordan broderen en aften ikke kunne nå hjem inden spærretiden. Derfor gik han simpelthen ind i 

Gestapos bygning og bad om husly for natten. Det var uhyre dumdristigt gjort, for han havde papirer i sin mappe, men 

det tyske sikkerhedspoliti fattede ikke mistanke og lod ham blive natten over. -Min bror var faktisk ret stolt over, at han 

således havde overnattet hos Gestapo, fortalte Fru Nørbæk. 

Det skønnes, at Blichfeldt Møller medvirkede til ca. 600 menneskers flugt til det sikre Sverige, men den 3. februar 1944 

gik det galt. Omkring 15 flygtninge skulle udskibes fra Asiatisk Plads i København, men der var kommet stikkere med i 

gruppen under falske forudsætninger. På hjørnet af Strandgade og Torvegade ventede Blichfeldt Møller og 

reservepolitibetjent Hans Jørgen Henry Christiansen på de sidste, da Gestapo - som var orienteret af stikkerne - trængte 

frem fra deres skjul ved en byggeplads og åbnede ild. Christiansen besvarede ilden, men blev ramt og dræbt på stedet. 

Blichfeldt Møller bar aldrig våben, og han blev skudt ned bagfra. En ambulance rykkede frem - alarmeret af en 

købmand i gaden - og chaufføren ville køre den sårede på hospitalet. Med en pistol i nakken blev han imidlertid tvunget 

til at køre til det tyske lazaret på Nyelandsvej, hvor man nødtørftigt forbandt den hårdt sårede mand. Derefter kørte 

tyskerne den døende til Vestre Fængsel, hvor Blichfeldt Møller kort efter udåndede. 
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Tilnavnet ”Den røde pimpernel” stammer fra den frie presses overskrifter: ”The Danish Scarlet Pimpernel” skrev man i 

såvel i England som USA, og begge landes radioer mindedes den dræbte. Inspirationen kom fra en film, hvor 

skuespilleren Leslie Howard spiller den engelske adelsmand Sir Percy, som under Den franske Revolution hjælper folk 

på flugt. 

At Frits Johan Blichfeldt Møller var klar over situationens alvor, fremgår af et brev til søsteren Johanne, hvor han blandt 

andet skriver: 

-Hvis alle ordentlige mennesker skal slås ihjel, var det da kedeligt ikke at være iblandt dem! 
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7. DRENGE – I DRENGE, SOM DØDE... 

Frits Johan Blichfeldt Møllers urne blev ført fra København til Hadsten og 

bisat fra Sct. Pauls Kirke lørdag den 30. juni 1945, hvor der også blev afholdt 

mindegudstjeneste. Der var allerede på det tidspunkt et udtalt ønske om at 

oprette et mindested for byens mest kendte modstandsmand. 

På befrielsesaftenen året efter - den 4. maj 1946 - var Hadsten klar til at hædre 

bysbarnet med afsløringen af en mindesten på pladsen ved Banegården. 

Modstandsbevægelsen havde forinden gennem opslag og avisannoncering 

samlet ind til stenen, og ligeledes indsamlede Frihedsfonden på spektakulær 

vis midler. Således blev et stort parti ”4. Maj-cigaretter” af oversøisk 

oprindelse fremtryllet, og salget blev overdraget cigarhandler Kurt Laursen. 

Cigaretterne kostede 5 kr. for 20 stk., og salget begyndte fredag den 3. maj om 

morgenen. Lørdag var pakkerne revet væk. 

 

Førstelærer Hanghøj fra Vinterslev Skole bød velkommen til omkring 1500 

mennesker, da højtideligheden ved Stationspladsen begyndte. Hanghøj 

mindedes den dræbte og bød et særligt velkommen til Blichfeldt Møllers mor 

og søskende. Afsløringstalen blev holdt af Pastor Jul-Rasmussen, som sagde:  

-Det danske sind er blødt, men skønt fundet i den bløde, danske muld, skal 

denne sten være et symbol på, at det danske sind kan være hårdt og sætte sig til 

modværge - lige som Frits Johan gjorde det - og hvis minde vi i dag hædrer! 

Derefter blev stenen overdraget til Galten-Vissing Sogneråd, som lovede at 

værne om den i 99 år. Efter at fru Jul-Rasmussen havde sunget ”Det var en 

sommermorgen”, var der fællessang, hvor Blichfeldt Møller blev mindet, og 

derpå vandrede forsamlingen til Dyrskuepladsen, hvor et bål var tændt. 100 

unge piger fra Husholdningsskolen og Højskolen, som havde gået i fakkeltog  

gennem byen, dannede ring omkring bålet.  

 

Ved en vejomlægning blev stenen senere flyttet til en beskeden plads ved Rådhuset, men efter endnu en vejfornyelse 

blev en plads ved banen navngivet ”Blichfeldt Møllers Plads”, og siden den 25. september 1996 har byens borgere og 

dens mange rejsende kunnet betragte den smukke sten med Kaj Munks manende ord i den nydelige lille lund overfor 

Søndergade, når man lige er kommet op af gangtunnellen. Efter befrielsen opsatte den danske stat en mindeplade på 

Philip de Langes Palæ i Strandgade 25. Den blev med tiden ødelagt af vind og vejr, og den 11. september 1981 blev en 

ny plade sat op af Udenrigsminister Kjeld Olesen under overværelse af Blichfeldt Møllers søster, Johanne. Under en 

sekskantet stjerne står der kort og godt: Frits Johan Blichfeldt Møller. Døde for Danmark. 3-2-1944. 
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8. STÆRKE SLAGTERE 

 
Denne sommer døde Jørgen Ingstrup, kun 72 år 

gammel. Dermed mistede Hadsten en markant 

skikkelse indenfor sportens verden – og især 

løbesportens. Jørgen Ingstrup var med til at sætte 

løbetræning i system i den gamle Hadsten Kommune, 

og Gammelnissen Uffe mindes især de hyggelige 

fællestræninger omkring Sølund Sø - eller Faurskov 

Sø, som den ofte omtales. Her stod Jørgen Ingstrup i 

en lang årrække for opvarmningen om lørdagen, når 

løberne samledes i skoven ved ”Grusgraven”.  

 

Derefter løb man to runder i det kuperede terræn omkring søen. Først en ”social” omgang, hvor man fulgtes ad og 

sludrede. Derefter var tempoet frit. Træningen førte frem til, at et egentligt Hadsten-løb blev stablet på benene fra 1976, 

og en af Jørgen Ingstrups store triumfer kom, da han stod i spidsen for et stærkt løbehold fra Hadsten Svineslagteri, 

hvor han selv arbejdede.  

Holdet, som bestod af Poul Andersen, Jørgen Pedersen, Arne Christensen, Kaj Christensen - og Jørgen Ingstrup selv, - 

satte i 1980 Hadstens navn på forsiden af lokalaviserne. De stærke slagtere vandt Fladbroløbets holdkonkurrence, hvor 

hvert mandskab stillede med fem løbere på den krævende 9,1 km distance i skovens bakker. Hadstenholdet ikke alene 

vandt løbet; slagterne præsterede at vippe Dronningborg Maskinfabrik af pinden. En pind, som smedene vel at mærke 

havde siddet solidt på fem år i træk!  

 

Slagterne blev hyldet for sejren i Jyske Banks kantine i 

Randers, og her kunne Arne Christensen røbe, at det måske 

blev et problem at genvinde pokalen året efter. Ikke færre end 

tre af holdets løbere havde børn, der skulle konfirmeres 1. 

søndag i maj det følgende år, men som ”Bette Arne” lunt 

bemærkede: -Lad os nu se. Vi kan vel overtale præsten til at 

holde konfirmation om eftermiddagen, så vi kan nå begge dele. 

Til pokaloverrækkelserne i banken var det kutyme, at bryggeriet Thors receptionschef Billy Alexis stod for 

underholdningen. Den gamle gøgler yndede at komme for sent, og når atleterne og bankpersonalet havde spejdet 

forventningsfuldt mod glasdørene i ca. 10 minutter, dukkede Alexis op og strøg sig over cykelstyroverskægget, mens 

han råbte: -Om forladelse, om forladelse, mine kære venner! Undskyld forsinkelsen. Den skyldes, at jeg i dag fejrer et 

jubilæum. Det er tre uger siden, jeg har været ædru… 
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9. HADSTEN LØBET 

 
I den senere tid er Hadsten Løbet afviklet 

sammen med Lilleåmarkedet, men de første 

år blev det gennemført som en selvstændig 

begivenhed. Gammelnissen overværede dette 

års dyst – nu benævnt ”Sparekassen 

Kronjylland Løbet” efter hovedsponsoren.  

Under gunstige vejrforhold og iført løbesko 

af bedste kvalitet kom de hurtigste løbere i 

mål på 10-km distancen i en tid omkring 39 

minutter. Samtidig gik pengeinstituttets 

maskot, elgen ”Kronse” rundt og underholdt 

publikum. 

 

Skoene var ikke i samme elegante udformning, da en flok løbere fra Hadsten Gymnastikforening søndag den 26. 

november 1922 stillede op til Hadstens første konkurrenceløb over 10 km. Der var heller ingen elge på banen, selv om 

vejret indbød til det. Det var et forrygende snevejr, og temperaturen holdt sig præcis på 0 grader - altså hamrende koldt 

og dårligt løbevejr. Ruten var lagt fra udkanten af det nuværende Vestergade, og derfra gik det fra Hadsten mod Selling, 

hvor atleterne vendte på ”Stadion” og løb tilbage til startstedet. Med to gennemløb af stationsbyen fik tilskuerne således 

også del i morskaben.  

Der blev lagt hårdt ud gennem den bymæssige del af 

konkurrencen, men efter kort tid blev løberne opslugt af 

snetågen. Allerede inden Kollerup skilte Niels Andersen - 

populært kaldet ”Mureren” - sig ud. Han huggede sig nærmest gennem sneen, medens han prøvede at ryste de tre brødre 

Sejersen af sig. Portør Niels Sejersens sønner, Steen Holger og Christian, lå længe og kæmpede om de første pladser, 

men måtte alligevel til slut se sig besejret af lillebroderen, Johannes. Trods sine kun 16 år formåede han at indtage en 

flot andenplads i et voldsomt spurtopgør med Niels Andersen, som for sejren modtog en sølvske med inskription.  

Guldsmed Bjerno, Østergade 7, havde skænket præmier til de første fire. Johs. Sejersen modtog for 2. pladsen et 

cigarbæger af sølv, medens Steen Holger for 3. pladsen fik en sølvmedalje. Christian Sejersen fik en bronzemedalje for 

4. pladsen. Købmand Rasmussen, Østergade 53, udsatte som trøstpræmie 8 flødeboller til 5. pladsen, som tilfaldt HG´s 

berømte målmand, Anders Bach. Under tilskuernes jubel fortærede han dem på stedet. 

 

Hvad med vindertiden, vil nogen spørge? Ja, den kan der ikke klages over. Forholdene taget i betragtning var den 

udmærket. Niels Andersen vandt løbet i 41.15, og Johannes Sejersen var tæt på med 41.25! 
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10.  

 
 

Har sommeren 2013 ikke været herlig, rent vejrmæssig?  I lang tid tegnede det til rekordhøst, og humøret var da også i 

top, da Ole Sørensen på Holkjærgård og de øvrige CB-veteraner pudsede maskinerne til årets ”Veteranhøstdage”, der 

som bekendt afholdes hvert andet år. Desværre kun, tilføjer Gammelnissen, for et bedre tilrettelagt arrangement skal 

man lede længe efter i det østjyske. Her er masser af underholdning for alle aldersklasser, og trænger tilskuerne til 

kaffe, kage, øl eller vand, kan det indtages til rimelige priser i baren.  

 

Selv om der ikke i år blev sat en verdensrekord som i 2011, hvor flest mulige gamle mejetærskere arbejdede på samme 

tid, var der nok at se på. Årets tema var landbrugsmaskiner fra det hæderkronede danske firma Taarup, og det vrimlede 

med knejsende grønthøstere, der som rødmalede Loch Ness uhyrer strakte hals mod den skyfri himmel over Nr. Galten. 

Men ægte hestekræfter af kød og blod var naturligvis også på plads. På sin vej rundt blev Uffe pludselig overfaldet af en 

blodtørstig blanding af hestebremser og klæg og modtog et kraftigt hug over læben. Men når nøden er størst, er hjælpen 

nærmest – også på en veteranhøstdag. Den humørfyldte Birthe Johnsen Hansen fra Vibegården ved Røved udenfor 

Ødum havde sin lille Aloe Vera bod med, og hun trådte til med en lindrende salve, som viste sin effektivitet overfor 

insektbiddet. 

 

-Nu skal du gå over og besøge Hans, sagde Birthe og hentydede i den 

forbindelse til sin mand, Hans Johnsen Hansen, som på marken bagved gav 

børnene rideture på den smukke jydske hest ”Junker”. Det er den hest, som 

mange mennesker i Hadsten hilser på til juleoptoget ved Sløjfen. 

 

-Vidste du, at Junker er blevet Rotarys maskot til Lilleåmarkedet, spurgte 

Birthe og fortsatte: -Jo, hans job er at trække dem op af vandet, efterhånden 

som de ryger i ved tovtrækningen tværs over åen. Hvert år dyster de om en 

pokal, og den vandt Rotary i 2012. Som du ved, holder Løvehulen damefrokost, 

hvor der er adgang forbudt for mænd, og så fik en af Rotaryanerne den idé at 

løbe ind gennem teltet med pokalen, og selvfølgelig skulle Junker med som 

bagtrop. Pigerne skreg og hvinede, men Junker rundede tag-selv-bordet i 

fineste stil, og ikke en reje blev væltet af fadene. Nå – rend nu over og hils på 

Hans og Junker… 
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Og hvor er Junker dog en skøn hest! Stærk, rolig 

og smuk. Intet under, at Kronprinsesse Mary faldt 

pladask for hans maskuline charme, da Junker tog 

imod Kronprinseparret ved Hadstens 150-års 

byjubilæum i 2012. Hadsten har altid været et 

hestehoved foran, og da Junker stak det sorte 

hoved frem hin mindeværdige 3. september, slog 

Kronprinsessen armene ud og råbte: -Nej – se, 

Frederik!  

 

Derpå tog Mary handskerne af og klappede Junker 

på både hovedet og kroppen. Junkers far kunne 

fortælle, at det var 150 år siden, at den første 

stamtavle blev skrevet, og datidens jyde var sort – præcis som Junker. Mary jublede, og Frederik så anerkendende til. Jo 

– den dag blev Junker fra Vibegården udnævnt til ”Kongelig Klappehest”. 
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11. ET VARTEGN I FORFALD 

Den gamle mølle står endnu    

i svundne tiders svøb,    

men kværn og vinger gik itu    

i tidens lange løb.    

Og edderkoppen spandt sit spind   

rundt om fra dør til karm -    

den gamle mølle slumred´ ind   

så fjernt fra tidens larm.    

 

Sådan skrev Anton Nielsen for 40 år siden i Østsjællands Folkeblad, og 

Gammelnissen skænkede digtet en tanke, da han forleden kørte forbi Galten Mølle. 

Tilbage i tiden blev det sagt, at man fra hatten på møllen kunne se seks andre 

vindmøller, men det var dengang, alle bønder fik malet deres korn ved hjælp af 

vinden.  

Selv om Uffe er en spændstig nisse, ville han i dag have sine betænkeligheder ved at klatre op i møllens hat, for Galten 

Mølle lider, og kraftige højspændingsmaster tæt på Galtens gamle vartegn forstærker områdets dystre atmosfære. 

 

Den førhen så flotte mølle blev opført i 1878, men det er fra 1893, hvor Niels Hansen køber møllen for 9.000 kr., at den 

gode historie begynder. I 1898 blev der installeret en petroleumsmotor, som holdt til 1917, hvor der blev indlagt 

elektricitet. I 1922 blæste vingerne af under en storm. En hvirvelvind rev dem ned og knuste dem på vejen lige der, hvor 

et spand heste netop var kørt fra. Vingerne var ikke forsikret, så der kom ikke nye på, og selv om møllen stod og så lidt 

forlegen ud, kunne den strengt taget godt undvære sine vinger. Med indlagt strøm kunne maskineriet drives elektrisk. 

Under krigen blev der malet mel i større stil på møllen, men i 1946 var det slut. Da blev en del af huset bygget om til 

kornsilo, og på den tid var det den gamle møllers søn, Elvin Sams Hansen, der ejede møllen. 

 

Mellem verdenskrigene blev der malet meget hvedemel og byggryn, men sjældent med rede penge involveret. Det 

normale var, at kunderne hentede 60 kg mel mod at aflevere 100 kg korn. Når bønderne kom med kornet, blev der taget 

et strøget mål af hver skæppe som betaling for arbejdet. Til det brug var mølleren udstyret med en såkaldt toldkop af 

kobber, og langt op i nutiden hang Galten Mølles toldkop stadig på væggen. Koppen var forsynet med kongeligt 

stempel fra 1878. 

 

Møllearbejdet var et slid med de mange tunge sække. Her hjalp en dram på humøret, og i Galten Mølle var første dram 

gratis. Derefter fik man et reb om det ene ben, og rebet var forbundet med en klokke, som ringede i møllen hver gang, 

der blev taget en snaps. Så tog mølleren et mål korn af sækken, og det kunne hænde, at sækken var tom, når manden 
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skulle hjem. Nogle møllere have et dårligt ry, og det hed sig, at det eneste ærlige sted på en møller var tommelfingeren, 

for den gik ned i toldkoppen! 

 

Mange år senere - i 1980 - og efter 6 års restaurering - blev Galten Mølle atter vingebærende. Erik Hansen - søn af 

Sams Hansen - havde gennem hårdt arbejde fået opfyldt sin drøm om at se vingerne snurre. Nu stod hans mølle så flot 

som ingensinde med en dynamo installeret og fungerede som vindmølle.  

Havde ejeren håbet på at kunne lave billig, miljøvenlig strøm til sig selv, blev han skuffet. Myndighederne bestemte, at 

strømmen skulle sælges til elselskabet, og så kunne Erik Hansen købe den tilbage til den høje pris med statsafgift, 

moms og afgifters afgift. Det er typisk dansk skattepolitik af værste skuffe. 

Det kostede 350.000 kr. at restaurere møllen i 1980, men hvad sker der med Galtens smukke 

vartegn i dag?  

 

Kan den stadig reddes, eller er den dødsdømt? 
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12. HALSLØS GERNING 

 
Foruden omrejsende tivolier og cirkus har Hadsten 

gennem tiden haft besøg af adskillige 

tusindkunstnere i form af troldmænd, 

tryllekunstnere og andre gøglere. Mange af dem 

optrådte under fantasifulde kunstnernavne, såsom 

Troldmanden Jekani, Hypnotisøren McGregor, 

Mystikeren Darling, Musikeren Nes Nerøs og L. 

Notaris fantastiske show. Selveste Professor 

Tribini har optrådt i Hadsten. Afholdshotellet var 

et foretrukket sted for kunstnerne, men også 

Hadsten Kro og Centralhotellet har lagt scene til de 

optrædende. 

Garderforeningen i Hadsten havde engang i 

50´erne inviteret tryllekunstneren Verner Verner til 

byen, og et af hans numre var at trylle et glas mælk 

væk. De gamle gardere var ikke synderligt 

imponerede og råbte til troldmanden: -Ja, det er 

meget godt, men kan du ikke trylle en kanin frem? 

 

Anderledes overbevist blev man i 1936, da en 

magiker af format indfandt sig i stationsbyen. 

Pludselig gik døren op til Hadsten og Omegns 

Folkeblad på Østergade 17, og en pæn, lille mand 

trådte ind på kontoret. 

-Goddag mine herrer, sagde han til de 

tilstedeværende.  

-Tillad mig at præsentere mig selv. Mit navn er 

troldmanden Nees Lajn! 

 

-Det må være et besværligt navn at slæbe rundt på, brummede Jokum Quist 

Nielsen - Kurt Quists bedstefar – som ejede avisen. 
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-Absolut ikke værre end den kammerat, De render rundt med i lommen, svarede 

manden, og før nogen kunne reagere, stak han hånden i lommen på redaktøren.  

Da han trak den op, snoede en ål på ½ meter sig op af hans arm. -De skal måske 

have stegt ål til aften, spurgte han den overrumplede avismand. 

-De kan måske ikke se ålen, spurgte han derpå Quist Nielsen. -Johhh - det kunne 

denne jo ikke så godt benægte.  

-Nå, det var mærkeligt, sagde Nees Lajn: -For det er nu ellers bare Deres 

lommetørklæde, jeg står med… 

 

Som i en tåge forsvandt ålen, og den lille mand stod nu blot med et lommetørklæde 

i hånden, som redaktøren måtte indrømme, at han var ejermand til. 

-Det var et fikst lille nummer, ikke sandt, råbte tryllekunstneren. -Og hvis De 

kommer på Afholdshotellet på tirsdag, skal De få flere at se af endnu fiksere 

karakter.  

Nees Lajn stammede fra Århus, og kunstnernavnet var elegant opstået ved at 

omskrive det gode, danske efternavn Nielsen læst bagfra. Troldmanden var i øvrigt 

en mand med mange færdigheder, og hans remedier havde i 30´erne en værdi af 

40.000 kr. Hans elegante nummer ”Det store Triplemysterium” satte publikum grå 

hår i hovedet, og et sindsoprivende nummer, hvor Nees Lajn slutteligt stod med sit 

eget hoved i hånden, bragte flere tilskuere på besvimelsens rand. 

 

Afholdshotellet sal var fyldt denne aften, og ugen efter bragte avisen en anmeldelse, 

som blandt andet nævnte følgende: -Verdensnummeret - kendt i Tyskland som 

”Grösste Illusion der Welt” - hvor Nees Lajn tager sit eget hoved af og derpå 

sætter det på plads igen, har forundret selv politi og lægevidenskab. Gåden er 

endnu ikke løst… 
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13. HADSTENS GAMLE MESTER 
 
Læge Johan Møller opførte i 1908 en smuk villa på Østergade 11 i Hadsten - lige 

overfor banegården og med udsigt til det grundstykke, hvor byens posthus blev bygget i 

1910. Møller havde været hjælpelæge hos Hadstens berømte Dr. Larsen i 1900 og blev 

dennes efterfølger i jobbet som byens praktiserende læge. 

 

Dr. Møller var netop vendt hjem fra en landtur, og idet han hængte sin frakke på knagen 

i entréen, kom fruen til syne i døren. -Nå, Misse, sagde lægen: -Er der sket noget nyt i 

byen i dag? 

-Ja, det kan du tro, min ven, svarede fruen: -Nu er postmesteren kommet. 

Jeg så ham lige ved toget. Han ser ud til at være en fin og dygtig mand… 

-Se se, sagde Johan Møller: -Ja, byen vokser jo for tiden, så det glæder 

mig, at det er en dygtig mand. Dem må vi se at få fat på her i Hadsten. 

 

Således faldt ordene, for de blev nedskrevet af postmesterens højre hånd, postassistent 

Peter Emil Jensen, som gengav dem, da Hadstens første postmester Peter Jensen Terkelsen fyldte 70.  

P. E. Jensen havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Terkelsen fra 1920 til 1936, og kunne skrive under på, at 

doktorfruen havde set rigtigt.  

Det var både en dygtig og fin mand, som rykkede ind i 

postmesterembedet, og de berettigede forventninger til 

Terkelsen blev til fulde indfriet. Postmesteren blev som 

tidligere nævnt i pladsen i 31 år, og det var modvilligt, han 

på grund af alder skulle forlade posten, da han fyldte 70  

den 2. februar 1939.  

Skønt født på Fanø med sømandsblod i årerne, faldt han 

godt til i det østjyske, og postmesteren blev boende i 

Hadsten til sin død i 1952. 

Terkelsen var en beskeden mand, som frabad sig 

opmærksomhed, da han fyldte 80 i 1949, men én af hans 

gamle elever - Olga Kaa Andersen - og postmedhjælper 

Agnete Breum lavede alligevel en indsamling blandt 

personalet, som derpå skænkede den gamle mester en flot 

fødselsdagsgave. Terkelsen kvitterede ved efterfølgende at sende hver enkelt en personlig hilsen på et brevkort skrevet 

med den sirlige håndskrift, han var kendt for i postkredse over hele Danmark. 
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14. AFHOLDSHOTELLET 

 
Før lægeparret Johan Møller og Fru Marie - kaldet Misse - 

flyttede ind i det nyopførte - meget smukke - lægehus på 

Østergade 11, boede de til leje i Afholdshotellet, som blev 

bygget i 1903. Husets øvrige beboere bestod af familierne 

Hundborg fra bagerforretningen i stueetagen; Egestad, som 

drev hotellet og restaurationen, og Toldstrup - stedets 

staldforpagter. I en 1. sals hjørnelejlighed med tilhørende 

kvist i denne flotte bygning fik lægeparret den 29. januar 

1905 en datter. Pigen blev døbt Johanne Kirstine Møller, og 

fadder ved dåben var Dr. Larsen fra byens gamle lægebolig. 

Det var Larsen, som solgte Møller grunden, hvorpå det nye 

lægehus blev bygget. Huset lå, hvor Hadsten Bank i en 

årrække havde domicil - nu Vestjysk Bank. 

 

Den lille Johanne - senere i livet kendt i Hadsten som Fru Nørbæk - var på mødrene side en Blichfeldt og dermed ud af 

gammel Hadsten-slægt. En tipoldefar drev tilbage i tiden Hadsten Mølle, og en oldefar ejede Hadsten Kro. Moderen var 

ved århundredskiftet ung pige i huset hos Pastor Benzon i Galten, og det var der, Frk. Blichfeldt mødte doktoren. 

Familien flyttede i 1909 ind i deres nye hus, men Johanne havde stadig sin gang i Afholdshotellet. I dette eldorado for 

børn var det spændende at lege i de mørke porte og gemme sig under vandingstrugene, mens man på en gang nysgerrige 

og lidt angste betragtede de opstaldede heste. Dengang rummede hotellet byens biograf, hvor man på stumfilmens tid 

sad på gedigne træstole med flettede stofsæder. Filmbillederne blev ledsaget af musik fra en klaverspiller. I den store sal 

blev der vist teaterstykker på scenen, og ungerne yndede at lege på balkonen. Oplæsningsaftener og fællessang hørte 

også til datidens underholdning. Med jævne mellemrum blev der afholdt baller, og til et godt bal hører der naturligvis en 

svingom. Derfor tilbød hotellet danseundervisning, og Fru Nørbæk fortalte engang på festlig vis Gammelnissen, 

hvordan hun nåede at lære både lanciers, polonaise og quadriller før årets store clou: Afdansningsballet! 

 

Danseskolen blev på myndig vis ledet af Løjtnant Hundevad fra Århus, og til afdansningsballet var eleverne klædt i 

deres flotteste tøj, ligesom det ikke var ualmindeligt, at forældrene mødte op med damerne i store rober og herrerne i 

kjole og hvidt.  Fru Nørbæk mindedes med et smil, hvordan forpagter Hviid fra Kollerup sammen med hendes far - 

doktoren - sad og betragtede danserne, da de to mænd faldt i snak. Med ét standsede musikken, og med en tordnende 

kommandorøst gjorde officeren sin myndighed gældende: -Vil D´herrer HOLDE KÆFT…!  

Så blev der ro. Men ingen så skævt til løjtnanten af den grund. Det var jo ikke en diskussionsklub. 
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           Et meget specielt billede fra 1904. Her ses det nyopførte Afholdshotel og 

             bagest i billedet folkemindesamleren Evald Tang Kristensens hus - i farver! 
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15. TRAFIKASSISTENT PÅ AFVEJE 

Ellen Rasmussen, som i dag bor på Dr. Larsens Vej, satte for første gang sine ben i Hadsten den 31.12.1938, hvor hun 

steg af toget kl. 18. Over en kop kaffe fortæller hun Gammelnissen Uffe, at hun i 1935 påbegyndte uddannelsen som 

trafikassistent ved DSB, som på daværende tidspunkt havde haft ansættelsesstop i 10 år. Ellen begyndte i København. 

Der var 40 elever på holdet; heraf udgjorde kvinderne 10 %.  Efter sin eksamen i 1938 blev hun først tilknyttet 

Glyngøre, men pr. 1.1.1939 gjaldt det Hadsten, hvor stationsforstanderen hed Charles Frost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Så smuk så baneoverskæringen ved Nørregade ud,  

                                                  da Ellen Rasmussen kom til byen i 1939 

 

-Da jeg stod på perronen i Hadsten den vinteraften, var det første, jeg hørte, kanebjælder, fortæller Ellen. -Det lød så 

smukt, og jeg syntes, det varslede godt for fremtiden. 

Som enlig kunne man ikke dengang tilkomme en lejlighed, og der var faktisk mangel på beboelse i Hadsten, men til al 

held havde Ellen Rasmussen fået et lille, men hyggeligt værelse på Afholdshotellet i Østergade 21 - bygningen, der i 

dag rummer Nordea. Dengang var det et meget besøgt sted med såvel teatersal som biograf, og der var jævnligt 

foredrag, sang, gøgl og dans. Her lærte Ellen hurtigt personalet fra P. O.-købmandshandlen at kende. Næsten alle 

ansatte indenfor detailhandel, håndværk og landbrug var i 30´erne ansat med kost og logi, men personalet fra P. O. 

spiste på Afholdshotellet. Den unge trafikassistent fik en jævnaldrende veninde i boghandlerdatteren Inger Drøhse, og 

de havde en oplevelse, som ikke længere deles af mange i byen. Pigerne nåede at komme i biografen i den gamle 

teatersal i Afholdshotellet, hvor de så ”Præsten i Vejlby”, men den 1. marts 1939 kunne de besøge byens nye biograf på 

bakken i Nørregade og se ”Livet på Hegnsgaard”.  
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Tæt på julen 1939 faldt sneen tæt over Hadsten, mens de unge damer kom gående gennem hotellets gård. Der var liv i 

rejsestalden, for staldforpagter Jørgensen kom i det samme trækkende med sin gamle og meget rolige hest, så Inger 

Drøhse blev overmodig og sagde: 

-Goddag Jørgensen. Gi´r De ikke en kanetur, nu hvor føret er til det? 

-Det har jeg sgu´ ikke tid til, brummede staldforpagteren, men så skruede Ellen Rasmussen (som dengang hed Frk. 

Bach) charmen på: -Jamen, vil De så ikke bare spænde for, Jørgensen? Så kan jeg sagtens selv køre den! 

-Nå, råbte Jørgensen: -Har De virkelig forstand på det, Frøken Bach? Joh, så må De da gerne låne Blis… 

 

Under megen latter kørte de to kåde piger nu af sted; over banen gik det i højt humør og ud af det daværende Ballevej 

til Faurskov, hvor de i fin stil svingede ind i skoven. Det var et prægtigt kaneføre, og turen ind på de smalle, 

snedækkede skovveje var som taget lige ud af H. C. Andersens eventyr. Men ak – de to piger havde ikke taget højde 

for, at man på grund af skovarbejde havde spærret deres vej med en aflåst bom, og da det var søndag, var der naturligvis 

ingen arbejdere. 

-Ja, så holdt vi jo der med skov på begge sider, fortæller Ellen. -Og den gamle hest blev stående - støt som en klippe. 

-Ved du, hvordan man bakker med sådan en, spurgte hun Inger Drøhse. -Nej, svarede veninden: -Men er det ikke noget 

med HRYYY HRYYY HRYYY? 

Derpå rykkede de i tømmerne i ti minutter, mens de skiftedes til at ”hry´e”, men Blis var urokkelig. Pigerne begyndte at 

fryse bravt og følte sig efterhånden lidt i knibe, men forlade hesten ville de ikke. Pludselig dukkede en ung mand op 

mellem træerne. Det var en af kommiserne fra Karl Larsens Købmandsgaard i sydbyen, og ham havde Ellen set før. 

-Åh, Olsen, råbte hun. -De har vel ikke forstand på at bakke med en hest? 

-Jow, svarede denne: -A er fra Dybvad, så det er a født op med. Hvis de damer lige vil stige ned… 

På den måde blev Inger Drøhse og Ellen Bach reddet, men de var ikke helt så kæphøje på hjemvejen. 
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16. DEN GALE MØLLER 

Hadstens nye praktiserende læge, Johan 

Møller, anvendte - som Dr. Larsen - en gig, når 

han kørte på patientbesøg. Hestevognen blev 

dog hurtigt skiftet ud med en motorcykel, men 

omkring 1911 købte lægen sin første bil - en 

lille, to-personers Wanderer, som Møller selv 

hentede i Tyskland. Den blev en af byens første 

biler, og overalt i Hadsten og omegn lærte man 

V 412 at kende. I det store distrikt kunne Johan 

Møller sætte pris på de mange træer, som 

afmærkede vejene til Hadsten i miles omkreds. 

Fra Hadsten til Røved og fra Hadsten til 

Hadbjerg, videre til Langskov og langs 

Erslevvejen knejsede synlige vejtræer - betalt og plantet på Dr. Larsens foranledning i sin tid. Larsen færdedes meget på 

landevejene og vidste, hvad det var værd at have træerne stående, når man kørte ud en mørk aften eller en vinterdag, 

hvor sporene var dækket af sne. Langt frem i tiden har de vejfarende kunnet betragte træerne, hvoraf nogle få stadig 

findes ved Ødum og i Østergade. På veje, der hverken var asfalterede eller brolagte, fungerede træerne som nutidens 

hvide afmærkningsstriber.  

 

Under 1. Verdenskrig flyttede endnu en læge ved navn Møller til byen, og han var bosiddende ovenpå H. A. Hansens 

manufakturhus i Søndergade 2 (dengang Storegade). Denne læge hed Vilhelm Møller, og det medførte ofte pudsige 

episoder, når det kneb for patienterne at holde rede på de to gange Møller. En bondekone på Ødum-kanten havde sendt 

bud efter doktoren, men da Vilhelm Møller dukkede op i døren, råbte patienten: -Nej! Nej! - Det er den gale Møller…! 

Johan Møller var ”den rigtige Møller”. I 1919, da Den spanske Syge hærgede landet - og således også Hadsten - kørte 

de to læger tæt parløb i en tid, hvor den frygtede sygdom lagde gaderne øde og affolkede arbejdspladser, skoler og 

kirker. Men det er en anden historie. 

Gammelnissen Uffe tænker med et smil tilbage på lægeparrets oplevelser i Afholdshotellet, for netop i dette hotels 

teatersal var det, at Ellen Rasmussen - trafikassistenten fra Hadsten Station - satte sig til rette i sædet sidst i 40´erne for 

at se Kjeld Abells skuespil ”Silkeborg”. Teateret lå over stalden, hvor heste i små 50 år havde været opstaldet. Dette 

havde efterladt en kraftig, krydret og blandet lugt af hestepis og -møg, som trak op i salen.  

På scenens bagvæg havde man rullet et lærred ned, som viste en smuk udsigt fra Silkeborg mod Himmelbjerget. To 

skuespillere, klædt ud som studenter med sorte huer, trådte ind, og den ene råbte begejstret, mens han pegede: -Sikken 

herlig udsigt! 

-Ja, replicerede den anden: -Og sikke en duft…! 
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17. HADBJERGS GLADE GRIS 

Gammelnissen kom for nogle år siden forbi en 

slagterforretning ved navn ”Den glade Gris”. Da grisen 

som bekendt er nissens gode ven, blev Uffe en anelse 

fortørnet over skiltet. Men pludselig slog det ham, at der 

faktisk kunne være noget om snakken, idet han mindedes 

en historie fra Hadbjerg tilbage i tiden. Den blev fortalt af 

landpost Christian Ravn Carøe - populært kaldet ”Carøe 

Posten”.  

Carøe kørte de fleste postruter omkring Hadsten i mange 

år. Nogle af dem var 40 km lange. Til 30-års jubilæet blev 

det opgjort, at han havde cyklet en distance, som svarede 

til jorden rundt 9 gange. På veje uden asfalt vel at mærke. Under en af de kolde krigsvintre op mod jul fik Carøe sig en 

håndfuld varme og en kop kaffe med en dram i en ejendom på det yderste Kærsmindevej, da snakken faldt på 

juleflæskestegen. I den forbindelse kom man ind på en berømt gris, som for mange år siden kom til verden i Hadbjerg. I 

krigsårene var det Carl Vinther, der sad for bordenden på Bonnesholm, men den glade gris blev født, mens Rasmus 

Bonnesen ejede gården. 

 

-Ud af et læg grise på 13 var der en 

værre spilopmager imellem, fortalte 

Carøe og fortsatte: -Når den kunne se sit 

snit til det, løb den efter både mennesker 

og vogne som en anden hund. Den fulgte 

til tider med posten flere hundrede meter og kunne endda finde på at nappe ham i 

frakkeskøderne. Det værste var imidlertid, at den på et tidspunkt begyndte at hoppe over den 

godt en meter høje mur, som adskilte svinestien fra selve stalden, og så pattede den med stor 

begejstring en ko, der gav 30 pund mælk om dagen. Og den pattede koen så ren, at der ingenting 

blev til folkene på gården. Til sidst vejede grisen tæt på 100 kg., men den fortsatte elegant sine spring over muren.  

Selv om bonden gerne ville have set, hvad en så gemytlig gris kunne være blevet til, endte den dog sine dage som de 

fleste andre grisebasser på egnen. Dens sidste tur foregik i en vogn. Til svineslagteriet i Hadsten.  

-Jamen, hvad pokker skulle de have gjort, sluttede Carøe beretningen: -Den var simpelthen blevet gårdejeren alt for 

kostbar! 

 

Og mens Gammelnissen glæder sig til jul, kom han i tanker om en revytekst fra besættelsesårene, hvori der blev spurgt: 

-Hvor er der koldest i Hadbjerg? -Det er der på Bonnesholm, lød svaret: -Der er Vinther hele året… 
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18. BONNESHOLM I GAMLE DAGE 

For et par år siden fangede Gammelnissens blik en interessant annonce 

fra et norsk auktionshus. Blandt talrige frimærke- og brevsamlinger 

kunne han læse følgende: -Otte smukke, fotografiske postkort fra 1918-

19 fra gården Bonnesholm v. Aarhus. 

Kortene var afbilledet i miniature, og Uffe kunne konstatere, at det 

drejede sig om Bonnesholm på Bavnehøjvej 110 i Hadbjerg ved 

Hadsten. Auktionen blev vundet, og kortene vendte ”hjem”. Dermed 

kunne en historie stykkes sammen ud fra motiverne og et par opslag i 

ældre numre af Hadsten og Omegns Folkeblad.  

Avisen skriver den 10. oktober 1912 under overskriften ”PLUDSELIG 

DØD”: Da Martinus Bonnesen fra Hadbjerg i tirsdags var i Hadsten for 

at søge læge, da han i nogle dage havde været syg, faldt han pludselig 

om på gaden og døde, ramt af et hjerteslag. 

 

Enken, Amine Bonnesen og den eneste søn, Rasmus, (som endnu ikke 

var myndig) stod dermed alene med en gård på 45 hektar, fem 

tjenestefolk og den gamle bedstemor, Marie Nielsdatter.                                        

Gårdens historie går tilbage til 1683, hvor den er fæstegård under  

Clausholm, og i 1731 fortælles det, at den er Hadbjergs største gård.                Rasmus Bonnesen og Fru Anna i 1919 

Martinus Bonnesen overtager stedet i 1890, men river de gamle bygninger  

ned, og i 1903 opfører han en helt ny gård ude på marken. Ejendommen benævnes i folketællingerne som Bonnesholm 

på Hadbjerg Mark. Den velholdte gård ligger smukt i landskabet omgivet af træer og en stor have. 

I 1919 overtager Rasmus Bonnesen gården, og i oktober bliver han gift med Anna fra Aalum i Viborg Amt. Hans mor 

flytter samtidig ind i et nyopført hus på Bavnehøjvej 107. Bonnesen har ejendommen til 1930. 

 

Som postkortene fra 1918 giver indtryk af, er det en stor gård med adskillige staldbygninger, udhuse og krinkelkroge. 

Når postbuddet i gamle dage ankom til Bonnesholm, foregik afleveringen op ad trappen gennem en dør i gavlen. En 

gang førte forbi to værelser og ind i spisestuen. Her stod et bord, hvorpå posten blev lagt. På Bonnesholm holdt man 

Jyllands Posten, så postbuddet skulle ind hver dag. I 1965 overtog Hans Vinther gården efter sin far, Carl Vinther. 

Denne flyttede derpå ind i et nyt hus på en grund udstykket fra gården. Dette hus ligger næsten på det sted, hvor førhen 

den gamle gård lå indtil 1903. Ringen var sluttet. 

 

En dag ankom postbuddet Rudi Daugsch til stedet. Han var ganske fortrolig med labyrinten og stod til sidst ved døren 

til spisestuen. Den var imidlertid låst! 
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Lige overfor trappen fandtes en staldbygning med en dør. Rudi åbnede døren og kom ind i et fyrrum, hvor der ligeledes 

stod et bord. Avisen og tre breve blev lagt på bordet, hvorpå han fortsatte turen. 

Næste dag stod gårdejeren i døren, inden buddet havde begge ben ude af bilen: -A fik ingen post i går, post! 

-Jo, svarede postbuddet og pegede ind på bordet i rummet under trappen: -Jeg lagde tre breve og Jyllandspeteren der… 

-Jamen, det er it´ der, det skal ligge, råbte bonden. -Når døren er låst, skal det lægges ind i rummet under trappen 

modsat stuehuset. Hvis der lå noget på bordet i fyrrummet – så har a smidt det i fyret! 

 

Gammelnissen kan konstatere, at den slags oplevelser nu er historie. De eneste væsner, postbude af i dag konfronteres 

med, står kolde og stumme ved skellet – brevkasser på galvaniserede jernben… 
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19. TIL HÅNDVÆRKERDAG 

I det forløbne år har Gammelnissen måttet sige farvel til en af sine gode veninder, idet Elna Christensen fra Violvej 

afgik ved døden i 2012. Dermed mistede Hadsten en eminent kilde til viden om stationsbyens historie, og det samme 

gælder Lokalarkivet, som har høstet megen gavn af Elnas indsats for at bevare minderne fra sin fødeby. Elnas far var 

bogtrykker og papirhandler Carl Edvard Christensen, som i en menneskealder drev forretning fra Østergade 19 i lokaler, 

han overtog, da Hadstens første postkontor flyttede fra stedet og ind i byens nye posthus i 1910.  

 

Som samler af historisk 

materiale om Hadsten og 

omegn bemærker man, at en 

mængde postkort fra omkring 

1. Verdenskrig og frem er 

mærket: C. E. Christensens 

Papirhandel. Elna kunne 

fortælle, at faderen solgte rigtig 

mange postkort på den tid.  

I starten lod han Peder Olsen og 

dennes efterfølgere, Dyhr & 

Nielsen, stå for det 

fotografiske. 

 

-Men i 1915 havde far fået råd 

til at indkøbe det fornødne 

udstyr, fortalte Elna og 

fortsatte: -Derefter stod han 

selv for fotograferingen af 

motiverne. 

 
  Håndværkerdagens optog m. skorstensfejere og murere passerer Købmand Karl Larsen 

 

En af Christensens store udfordringer fulgte allerede året efter. Over hele landet blev der til fordel for Teknologisk 

Instituts udvidelse afholdt såkaldte Håndværkerdage, og byerne satte en ære i at vise, hvad der kunne præsteres indenfor 

håndværk og industri. Den 20. juli 1916 var Hadsten i festligste skrud, og masser af underholdning fandt sted på byens 

hoteller, ligesom Anlægget bød på markedsgøgl i stil med nutidens Lilleåmarked. Bogtrykkeren rykkede ud med  

 



 

35 
 

 

kameraet og forevigede det store optog i en række glimrende billeder, hvoraf de fleste endte som 

fotografiske postkort – postkort, som i dag er meget eftertragtede blandt samlere på grund af deres detaljerede 

gadeliv. På festpladsen (som lå i det område ved Vesselbjergvej, hvor nu Kommunekontoret ligger) var der denne dag 

folkefest med taler af Broder Nissen – leder af håndværkerafdelingen ved Højskolen – og højskoleforstander Hostrup 

fra Vejlby. Bagefter kunne folket forlyste sig i skydeteltet, karrusellerne og rutchebanen. Fra Anlægget kunne gæsterne 

spadsere over på Afholdshotellet og nyde en svingom eller lytte til Sangforeningen, som fremførte tidens muntre 

revyviser. Endvidere havde hotellet besøg af den ”polske” duet, Bulotski og Boletski i skikkelse af Carl Fischer og Ella 

Feldmann; to af datidens hotte grammofonstjerner.  

 

Optoget passerede Hadsten Kro, som naturligvis også lokkede med vådt og tørt til 

folkemængden, som fulgte med vognene rundt på ruten. En gårdejer fra Selling steg af sin hest 

for at gå ind på kroen for at nyde en forfriskning. Han lod en lille dreng 

holde dyret så længe. Da han kom ud igen, opdagede han, at det var en 

anden dreng, der nu holdt hesten. 

-Du er da ikke den dreng, der var her, da jeg gik ind, råbte bonden. 

-Nej, sagde drengen: -Han solgte mig pladsen for en 10-øre… 

-Nå sådan, sagde manden anerkendende: -Her er 50 øre for din 

oprigtighed! 

 
Optoget igen på vej mod toppen af Søndergade i 1916 – dengang 

Storegade. Foto: Bogtrykker C. E. Christensen 
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20. HADSTENS FLOTTESTE EJENDOM 
 
Af Ove Rosenkvist 

 
”En bygning, der stadig pynter byen, er 

”Svanen”, byens flotteste forretningsejendom”, 

skrev Hadstens historiker Børge Jensen i Aarhus 

Stiftstidende 9. oktober 1984, i serien: ”Da 

Hadsten blev til”.  

I år fylder den prægtige ejendom 100 år, og den er 

stadig byens flotteste. Den fireetages bygning er 

opført i 1913 af ejeren af ”Ravngård” i Over 

Hadsten, Thomas Rasmussen. 

 
Grundens historie begyndte 45 år før, da Hadstens 

matador Selio Georg Blichfeldt i 1868 købte 

jorden, og opførte en kro og en rejsestald. Kroen 

blev forpagtet ud, og i 1877 sælger han den til 

Theodor E. Andersen. Hans svigersøn, Morten 

Wentzell, driver kroen og giver den det navn, den 

blev kendt under: Wentzells Kro.  

Natten mellem 23. og 24. maj 1912 brænder kro 

og rejsestald ned. Det er Wentzells evnesvage 

søn, den 26årige Theodor Wentzell, der er blevet 

vred på sin mor og derfor sætter ild på bygningen.  

Det er Morten Wentzells svigermor, der ejer 

grunden, og efter branden sælger en del til DSB, 

der anlægger en lille park med en svanesø. Parken 

lå der, til brorampen til Søndergade blev anlagt i 

1960. 

Den nye ejer Thomas Rasmussen, der nu også ejer ”Møllegården”, køber grunden, dels af Wentzells svigermor og dels 

af skrædder Rasmus Jensen, der ejer Storegade 3 og 5.  

Anne Lise Quorning – tidligere organist og korleder ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker - fortæller, at Th. Rasmussen 

var hendes bedstefar. 
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Ejendommens grund har nærmest form af en banan 

eller en boomerang. Børge Jensen har ikke nævnt, 

hvem arkitekten var, men denne har haft en ferm 

hånd til at bebygge grunden langs banen og nedad 

Storegade, som Søndergade hed dengang. Huset er 

en fireetages ejendom med butikker i stueetagen, og 

nu med seks lejligheder fra 110 -132 m2. Stuerne er 

rummelige; der er en rumhøjde på 285 cm. 

Tidligere var der værelser i øverste etage. De blev 

udlejet til kjolefabrikkens syersker. Der er stuk i 

smukke mønstre bevaret i loftet. Gulvene er af fyr, 

der er hvidskurede. Oprindeligt var lejlighederne 

opvarmede med kulfyrede kakkelovne, men der er nu 

indlagt fjernvarme.  

Bortset fra det gennemgående hovedskillerum midt i 

huset er væggene opført af 50 mm slaggesten, der 

giver en let konstruktion, som var noget særligt, da 

datidens huse normalt skulle afgive rum til tykke 

murstensvægge, alt efter bygningens højde. 

 

De to store lejligheder på 1. og 2. sal til højre blev 

bygget til ledende medarbejdere ved Hadsten Mølle. 

1. salen blev omdannet til et erhvervslejemål for 

tandlæge Frands Bølling. Senere havde Elin 

Jørgensen, en søster til Ernst B. Sunds hustru Gerda, 

frisørsalon i lejligheden. 

Derefter åbnede Hans Pedersen klinik for 

tandproteser. Han solgte i 1985 klinikken til Gitte 

Frederiksen, der i øvrigt nær havde brændt huset ned 

samme år, da en bunsenbrænder væltede.  

 

Ejendommen blev stærkt sodsværtet og en mur væltede. Gitte Frederiksen drev også et solcenter i den sydlige stue. 

Da hun flyttede ud, søgte ejeren Villy Lopdrup om, og fik tilladelse til, at inddrage erhvervslejemålet til beboelse. VVS 

installatør Villy Lopdrup havde købt ejendommen af Robert Jensen i 1985. 

Ejendommen er løbende blevet vedligeholdt. Vinduerne er nu med dobbeltglas, men stadig i form som de gamle 

dannebrogsvinduer. Der er anlagt ny sanitet, og i 2003 blev huset fuget, og der blev lagt nyt, sort glaseret tegl på taget.  
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21. MED SVANEN OVER DØREN 

 
Af Ove Rosenkvist 

 

I Søndergade 1 har butikkerne i stueetagen været 

anvendt til forskellige formål gennem tiden. Den 1. 

maj 1913 åbnede apoteker Georg Franck 

materialhandel i den ene butik og satte senere en 

svane over døren, der gav bygningen navn. I 1916-

1932 ejes Søndergade 1 af Rasmus Sørensen Holck, 

der 6. november 1920 overtager materialhandelen 

efter Franck. 

Thomas Rasmussens søn, Aksel Rasmussen, driver 

materialhandel fra 1932-1938, hvorefter Robert 

Jensen overtager forretningen. Han efterfølges af 

Tage Sørensen og Gitte Rørbæk-Løcke. Butikken er 

nu tilsluttet Matas. Da Gitte Rørbæk-Løcke i 1988 

flytter over til Søndergade 2, åbner ”Hadsten 

Blomster” i den tidligere materialhandel. 

 

Isenkræmmer Arnold Staack overtog i 1907 Søndergade 12, hvor der i dag drives 

Skjold Burne butik, men i 1914 flyttede Staack ind i den anden butik, som var i 

Søndergade 1. Da Staack afhænder forretningen, bliver det fra 15. januar 1950 

isenkræmmer Emil Wangsted, der fører butikken videre. Samtidig flytter 

Wangsted og hans hustru Valdis ind i lejligheden 2. sal til højre.  

 

Ved Wangsteds bratte død i en trafikulykke 10. februar 1982, bliver Gert Borup 

isenkræmmer. I 1987 vælger han Hadsten Centret, og kort efter Søndergade 12, 

inden han tager til Grønland. 

 

Der blev nu garnforretning i isenkræmmerbutikken, men en del blev taget fra til 

Hadsten Blomster, der var åbnet i 1988. 
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Nogle år efter inddrages hele 

isenkrambutikken til Hadsten Blomster. 

I 2010 førte ejendommens ejer Villy 

Lopdrup og blomsterhandler Lars Simonsen 

bygningens facade tilbage til det 

oprindelige udseende. Samtidig sløjfes 

trappen mod Søndergade. Bygningens 

placering gør den eftertragtet; den eneste 

ulempe er, at den ikke har elevator. Der er 

snart altaner til hver lejlighed. 

 

”Ejendommen har hele tiden været en pryd 

for byen. En af dem, der pynter og 

fremhæver Hadsten som forretningsby med 

fremsyn og udvikling i.”  

Sådan slutter Børge Jensen sin omtale af 

Søndergade 1, der i 2013 bliver 100 år.   

 
Så flot fremtræder Søndergade 1 i dag. Bemærk: Svanen er bevaret over døren! 

 

 

 

 

 

 
I 75 år var der materialhandel i Hadstens flotteste 

ejendom. I folkemunde omtales bygningen den dag i dag som 

”SVANEN” 
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22. 100 ÅR VED 

WENTZELLS PLADS 

Som beskrevet af Ove Rosenkvist i forrige afsnit var 

der hektisk byggeaktivitet i den nordlige del af 

Søndergade i 1913 - ikke kun på pladsen, som 

tidligere rummede den nedbrændte Wentzells Kro. 

Skråt overfor blev der også bygget.  

I dag står der Mrs. Jones på facaden af Søndergade 6, 

og der handles med damekonfektion, støvler og 

bælter i forretningen.  

Fra 1883 og 30 år frem var det imidlertid den driftige 

blikkenslager Niels Sørensen, som havde sin 

virksomhed i ejendommen, men allerede i 1913 

dukkede der manufakturhandel op i huset.  

 

Niels Sørensen meddeler i 1913, at han under 

ombygning af ejendommen flytter udsalg og lager 

over gaden til Bræddehytten på Wentzells Plads, som 

området overfor svanematerialhandelen blev kaldt. 

Det var her, der senere blev anlagt et lille anlæg af 

DSB. Blikkenslagerens nybygning står 

færdig i løbet af sommeren, og således er 

der også tale om en slags 100-års 

fødselsdag for Søndergade 6 i år.  

 

Den 1. oktober 1913 flytter 

manufakturhandler Viggo Madsen sin 

forretning fra Søndergade 10 til den flotte, nyopførte ejendom. Dermed fremkom ”Udsalg fra Crome & Goldschmidts 

Fabrikker” som gavlmalerier på murene til to af byens markante ejendomme: Søndergade 10 og 6! 
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Niels Sørensen når desværre ikke at få megen glæde af sin nye 

ejendom, idet han afgår ved døden den 17. februar 1914, kun 60 år 

gammel. Dermed stilles enken, Ane Margrethe og den ældste søn, 

Ejnar, i en vanskelig situation, da der skal skiftes i boet. Familien 

kunne nemlig ikke finde den yngste søn, Kristian Åge. Han var født 

den 29. april 1890 og dermed under den daværende 

myndighedsalder på 25 år. Selv om der kun var nogle måneder til 

fødselsdagen, måtte en kurator stå for hans interesser. 

 

Kristian Åge var påmønstret en norsk hvalfangerbåd, og sidst 

moderen hørte fra ham, lå han ved Syd Georgien i Atlanterhavet. 

Efter at såvel konsulater som ambassader var forespurgt uden 

resultat, kom Frelsens Hær i Randers ind i billedet, og denne gamle, 

solide hjælpeorganisation fandt formedelst 20 kr. sømanden på tre 

uger. Han opholdt sig i Buenos Aires. Uheldigvis nåede Kristian 

Åge aldrig til Hadsten for at gøre krav på sin arveandel. På vejen 

hjem blev han nemlig myrdet i Italien.  

 

Ejendommen var som nævnt færdigbygget, og Gammelnissen er 

blevet fortalt, at efter Fru Sørensens salg skiftede den ejer hele seks 

gange på mindre end 14 dage. Ejendomsformidler Marius Hviid sørgede derpå for, at købmand A. Chr. Jensen fik bud 

på huset, og således kunne Hadsten i 1917 byde en mand velkommen, som skabte et af de største forretningseventyr i 

byens historie med sin store, velassorterede manufakturhandel og en kjolefabrikation, som leder tankerne hen på Mads 

Andersen Skjern i TV-serien ”Matador”.  

 

A. Chr. Jensen overtog Viggo Madsens agentur for 

Crome & Goldschmidt, og blikkenslagerens 

virksomhed blev videreført i nr. 8 med Ejnar 

Sørensen som indehaver.  

 

-Ja, kære læser:  

Tiden går, men Crome & Goldschmidt består. Se 

efter, næste gang, du julehandler i Søndergade.  

 

På gavlen til nr. 6 aner man trods årenes gang 

endnu reklamen fra en svunden tid… 
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23. ET 

BAGERI 

PÅ 110! 
 

Ved juletid tænker 

Gammelnissen på 

klejner og brunkager 

for slet ikke at snakke 

om marcipangrise. 

Sådanne lækkerier kan 

man stadig få i byen, og 

det har man kunnet i 

over 100 år. I Hadsten 

må børnesangen ”Der 

bor en bager” imidlertid 

døbes om fra Nørregade 

til Østergade, for det er her i nr. 21 - Nordea-bygningen (det gamle Afholdshotel) - man finder byens sidste 

bagermester. Det er Jacob Overgaard, der har forklædet på i nutidens bageri ”Mester Jacob”, men også mens 

folkemindesamleren Evald Tang Kristensen boede i byen, var der en bager på pladsen.  

”Kringle-Madsens” ejendom lå lidt tilbagetrukket, hvor nu broen går over Østergade, men i 1893 overlod han bageriet 

til Marius Hundborg, som i 1903 fulgte med ind i Afholdshotellets nye bygning. Dermed har der været kringle over 

denne dør i 110 år. Marius Hundborg kom fra Kristrup, og han blev udlært ved bagermester S. Andersen i Storegade i 

Randers. Efter flytningen til de nye lokaler gennemførte Hundborg en modernisering i 1906, og få år senere var der tale 

om en regulær brødfabrik, som omkring 1. Verdenskrig leverede brød til de handlende i det meste af Hadstens omegn. 

Udkørslen blev foretaget med en specialbygget hestevogn, trukket af et tospand.  

 

Bagermesteren var en personlighed med egne meninger, og en dag ragede han uklar med en gårdejer fra oplandet. Det 

udviklede sig til et skænderi, som endte med, at Hundborg blev meldt til politiet for æreskrænkelse. Sagen kom for 

dommeren i Randers, som fandt anklagen begrundet: -Bagermester Hundborg, sagde han: -De er fundet skyldig i 

henhold til anklageskriftet, og idømmes hermed en bøde på 20 kroner! 

Marius Hundborg rettede sig op og så på dommeren, mens han tog sin tegnebog op af lommen. Så lød det med hans 

velkendte, let stammende udtale: -H-h-her er 40 kroner, for hvis han k-k-kommer tilbage i min butik, så k-k-kalder a 

ham det sgu´ jen´ gang til..! 
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24. DEN ÆLDSTE 

KUNDE 

Gammelnissen Uffe har altid holdt af 

Lilleåmarkedet. Denne herlige byfest 

liver op i sensommerdagene, inden 

efterår og vinter melder deres 

ankomst, og siden 1978 har 

begivenheden da også kunnet samle 

tusindvis af mennesker til hyggelig 

komsammen i byens hjerte. Gregers 

Petersen og Lars Toft-Hansen har den 

sidste halve snes år stået bag et 

tilløbsstykke, hvor gamle borgere fra 

nær og fjern lørdag formiddag samles i 

det store telt med kaffe og rundstykker 

og udveksler erindringer. Man mindes 

gamle dage, og alt det, der er 

forandret. 

 

Mellem de 100 kræmmerboder er der også noget, der er forandret, for Hadsten Træskos stand har efter 27 års besøg på 

pladsen skiftet besætning. Det afføder mange bemærkninger i løbet af de to markedsdage, og søndag eftermiddag 

gjalder et råb ud over pladsen: 

-Sig mig engang lige! Det er da ikke den rigtige træskomand. Hvor er han henne...? 

Det er den ranke og stærke bonde Jens Sørensen Balle fra Sandby, der med gennemslagskraft i stemmen betragter 

fodtøjet denne småfugtige augustdag. Firmaets nye ejer - John Misa fra Viborg - smiler og svarer: 

-Det har du ret i, men bare rolig. Han står faktisk lige overfor og snakker med Uffe fra Socialdemokraterne… 

 

-Nå, det var godt, lyder svaret. -For nu kommer hans ældste og mest trofaste kunde. Jeg har handlet med ham, siden 

han begyndte, og vi har en aftale om, hvad jeg skal give for træsko! 

Nu er den gamle træskomand kommet til og blander sig i debatten. -Det er rart at se dig, råber Balle og stikker labben 

frem. -Du ved jo godt, at jeg skal ha´ et par, som jeg plejer, og at jeg skal ha´ dem til gammel pris. Det har du lovet mig 

- lige så længe, som jeg kommer her! 
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Og Balle har ret, hvad de stabile besøg angår. Hvert eneste år har den gamle garder hentet et par friske kaptræsko i 

størrelse 45. Vel at mærke rigtige træsko. Det nymodens pangelværk har aldrig vundet indpas på landejendommen ude 

ved Haldum. Heldigvis har John træskoene klar, og Jens Balle trækker 150 kr. op af tegnebogen. -Værs´go, siger han:  

-Det er, hvad jeg skal gi´ for sådan nogen. Det er en aftale, der gælder, lige så længe, jeg lever. Det kan ikke laves om, 

fordi der er ejerskifte… 

 

-Hvor gammel er du, spørger John og ser lidt nervøs ud. 

-84, råber bonden: -Men jeg har mit kørekort endnu og klarer selv høsten, så vi ses også til næste år! 

-Det håber jeg da, svarer John med et smil og kommer træskoene i en pose. 

Den gamle træskomand smiler også ved sig selv. John vil utvivlsomt komme ud for flere overraskelser i fremtiden 

blandt kunderne. Pludselig afbrydes tankegangen af Høker Niels, som er standset op ved træskoene og spørger: 

-Er det virkelig rigtigt, at du har stået på Lilleåmarkedet i 27 år? 

-Ja, det passer, svarer træskomanden. 

-Så kan jeg sgu´ godt forstå, at du ser træt ud, griner Høkeren og fortsætter sin rundtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                        Postkortet er fra 1913. Vi er i Sandby – Jens Sørensen Balles hjemmebane 



 

45 
 

25. BYENS HYGGELIGSTE KØBMAND 

Besøgte man Søndergade i efteråret, 

virkede strøget uoverskueligt.  

Gaden blev renoveret og gjort mere 

indbydende for de handlende, og 

parkeringsforholdene blev ændret. 

Den samme tilstand herskede for 

100 år siden, hvor der byggedes på 

livet løs i såvel nord som syd, men 

dengang som nu: Inden jul er gadens 

handlende klar til at byde 

julekunderne velkommen. 

I 1913 var der hektisk aktivitet i 

næsten hele Storegade (nu 

Søndergade). Foruden de førnævnte 

nybyggerier tæt på banen, var man 

ved at lægge sidste hånd på værket i 

nr. 24, og efter en inspektion i 

gaden, bekendtgjorde Politimester 

Osvald Petersen følgende:  

 

-Ved stedfunden indstilling fra Galten-Vissing Sogneråd pålægges det grundejerne langs Storegade i Hadsten 

Stationsby, hver ud for sin grund og indtil gadens midte 2 gange ugentlig, nemlig hver onsdag og lørdag eftermiddag 

kl. 3-5 at feje fortovene, rendestenene og kørebanen samt bortføre det opfejede. Efter snefald skal fortovene straks 

ryddes for løs sne, der lægges i bunker på gaden langs rendestenene. 

Overtrædelse af disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. november d.å., vil medføre bødestraf! 

 

Før Gammelnissen begiver sig mod Centralkroen, standser han op ved Skjold-Burne Vin. Den flotte, nyistandsatte 

forretning i nr. 12, som indehaves af byens hyggeligste købmand, Peter Aschelund, har fået ny facade, og lejlighederne 

ovenpå butikken er moderniseret, så alt fremtræder i perfekt stand. Huset stod i øvrigt færdigt ved årsskiftet 1902/03, og 

har således 110 års fødselsdag i år. Og årene har budt på næsten alle typer varer. Bisgaard og Grønnemark forhandlede 

støbegods, indtil isenkræmmer Arnold Staack overtog. Der har været parfumeri og sæbehandel og en hel række 

købmænd, hvoraf flere er omtalt i tidligere julehæfter. Peter Aschelund købte ejendommen af Søndergades dronning – 

Fru Knudsen – sidste år. 

 



 

46 
 

Under 1. Verdenskrig åbnede sadelmager Jacob Mikkelsen butik i den ene side af forretningen, og i 

1927 købte den respekterede håndværker ejendommen og fortsatte sadelmagerværksted og salg fra 

gården og bagbutikken, mens forbutikkerne blev lejet ud. Mikkelsen, som stadig huskes af mange 

borgere i byen, rundede 70 år i 1960, og selv om han havde været sadelmager i Hadsten i 43 år, 

mente han ikke selv, han kunne være bekendt at gå på pension. Allerede dengang kom folk langvejs 

fra for at få Mikkelsen til at lave seletøj, og når han spurgte dem, om der da ikke var nogen, der 

kunne lave det på deres hjemegn, lød svaret ofte: -Jo, de kan godt, men de vil ikke! Så trådte den 

gamle mester atter til og betjente kunderne, ligesom han gjorde, når det drejede sig om syning af 

møbler. Man sagde dengang, at Mikkelsens sting var på højde med den dygtigste kirurgs. 

Møbelbetræk, gulvtæpper og meget andet blev lavet så fint, at man ikke kunne se syningerne. 

-Man skulle tro, at han aldrig brugte sting, sagde folk. Mikkelsen havde i mellemtiden - i 1947 –  

solgt huset til købmand I. P. Knudsen og sad nu til leje i sin tidligere ejendom. 

 

Der lugter ikke længere af støbejern, sæbe eller læder i forretningen, og det gamle værksted er nu en del af butikken. 

Her byder købmanden af i dag på friskmalet, aromasikker kaffe, ligesom man skal langt omkring for at finde et mere 

varieret udvalg i whisky, specialøl og lækre chokolader. Og der bydes først og fremmest på den vare, som ikke 

kendetegner mange af nutidens centre: Kundebetjening, tid til en snak - og godt humør! 
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26. CAFÉ, HOTEL OG KRO I 100 ÅR 

Få skridt længere nede af gaden støder Gammelnissen på næste fødselar - Søndergade 

24 - måske bedre kendt som Centralkroen. Søndergade 22 og 24 har fælles historie til 

1874, hvor ejerne - Søren Chr. Larsen og Peder Pedersen - deler parcellen og sælger 

grundene til to foretagsomme sønderjyder, farver Holst og bager Bruun. Familien Bruun fører bageriet frem mod gode 

år, og mange husker stadig forretningen fra nutidens bagermestre Johannes Schjødt Jensen og Knud Lyngaa.  

Bruun og Holst er fremsynede mænd, og om Holst - som også er med i oprettelsen af Hadsten Sangforening - skriver 

førstelærer A. Chr. Juncher i sine erindringer i 1917: -Holst er en ejendommelig personlighed med trang til at 

reformere. Byen skylder ham en stor del af æren for, at den fik et apotek og senere et svineslagteri, ligesom han 

medvirkede til, at byen fik sit vandværk. 

 

I 1913 køber Bruun imidlertid også Holsts ejendom. Bageriet fortsætter i nr. 22, men på den anden grund opfører 

bagermesteren den ejendom, som i dag er blandt de flotteste i Søndergade: Centralkroen.  

 

Wentzells Kro ved jernbanen brændte som 

nævnt året før, så måske ser Bruun - som 

råder over spiritusbevilling - en god 

forretning i at åbne restauration på stedet, 

som dermed har 100-års jubilæum i år.  

Navnet bliver ”Bruuns Café” og der 

serveres foruden mad og drikke også kaffe 

og lækre kager. -Fra eget konditori, som 

Bruun udtrykker det. 

 

Betragter man aktivitetsniveauet i form af 

annoncer omkring caféen under 1. 

Verdenskrig, går livet sin stille gang i 

byens nye etablissement. Telefonnummeret 

er 13 - hvilket på bedste vis er afstemt 

byggeåret - og nummeret har fulgt med op 

gennem tiden som 86 98 00 13.  

Med årsskiftet 1915 lejer Otto Jørgensen fra den overfor liggende herremanufaktur ”Engelsk Beklædnings-Magasin” sig 

ind i ejendommen med en filial i det lokale, der i dag er Centralgrillen. Det bliver kun af kortere varighed, for 

skotøjshandlen med navnet ”Engelsk Fodtøjs-Magasin” får ikke tag i kunderne, om end Jørgensen garanterer, ”at skønt 

alting stiger, sælger Engelsk Fodtøjs-Magasin randsyede sko og fedtlæderstøvler meget billigt”. 
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Fodtøjsmagasinet lukker, og i oktober 

bekendtgør Otto Jørgensen, at han grundet 

militærtjeneste må sælge sin forretning. 

Jørgensen forlader Bruuns Café og 

Hadsten, men Engelsk Beklædnings-

Magasin fortsætter med ny ejer. Op til 

nutiden har Søndergade 9 huset flotte 

herretøjsbutikker, tænk bare på Tønning 

og i dag Mr. Jesper. 

I 1918 sælger Bruun caféen til Chr. 

Steffensen fra Vejle, som efter 10 års drift 

gennemfører en stor modernisering. Med 

udgangen af august 1928 fjerner 

Steffensen skiltningen med Bruuns Café, 

og den nyrenoverede, prægtige ejendom 

skifter navn til Centralhotellet, hvilket 

ejeren fejrer ved at invitere byens borgere og Hadsten og Omegns Folkeblad indenfor til festivitas. 

 

Den dag blev der festet i Søndergade 24, og hen 

ad aften ville en husmand og træhandler fra 

Vissing-kanten køre tilbage efter nogle timers 

godt selskab i restauranten. Bilen - en Ford T - 

ventede overfor ved Slagteriet, og husmanden 

greb på let vaklende ben håndsvinget for at starte 

køretøjet. Ved andet forsøg gav vognen et sagte 

put fra sig - dog uden at springe i gang, og 

samtidig rundede Hadstens mangeårige 

politibetjent Nielsen hjørnet. 

 

Betjenten, som kendte sine lus på travet, stod lidt på afstand og betragtede sceneriet. Så råbte han: -Hvem skal køre den 

bil hjem? 

Husmanden slap startsvinget og rettede sig op. Uden at miste fatningen svarede han: -Det skal sgu´ ham, der sidder bag 

rattet! 

-Jamen, der sidder jo ingen, sagde Nielsen. 

-Hva´ for nøj´, råbte manden og kiggede ind på førersædet: -Så skal pokker da stå i og rykke i håndsvinget til ingen 

nytte. A går ind og drikker en bajer i stedet for… 
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 27. BYENS FØRENDE HOTEL 
 
Værtsparret Steffensen brugte godt tre måneder på den 

omfattende restaurering, men så fremstod stueetagen med 

såvel en ekstra indgang som to udmærkede 

restaurationsstuer. Ovenpå blev salen lavet større, så der 

blev plads til ret store selskaber, og samtidig inddrog 

Steffensen de til privatlejlighed benyttede stuer til to 

hyggelige serveringsrum. 

Jokum Quist Nielsen fra Hadsten og Omegns Folkeblad 

bemærker med synlig begejstring, at den nye vært har 

haft held til at skabe nogle flotte lokaler, som byens og 

omegnens folk kun kan have glæde af at samles i, og han 

fortsætter:  

-Hr. og Fru Steffensen havde i søndags på elskværdig vis 

inviteret en del af byens borgere til at bese lokalerne, og ved det gemytlige samvær blev der skålet og udtalt adskillige 

gode ønsker for Hadstens nye restauration, ”Centralhotellet”, som Hr. Steffensen da heller ikke tøver med at kalde 

byens førende hotel. 

 

Den slags slipper man naturligvis ikke godt fra i Jantelovens hjemland, og allerede 

ugen efter indrykkede ejeren af Hadsten Kro, Anton Nysten, et harmdirrende 

læserbrev i avisen, hvor han blandt andet skrev: 

-Jeg reklamerer ikke ved opslag, at det er byens førende hotel, da selvros stinker. 

Men jeg tør garantere mine ærede gæster 1. klasses varer til rimelige priser og 

høflig og reel betjening. Ærbødigst NYSTEN. 

En mindre hotelkrig brød ud, hvilket kom Folkebladet til gode i form af annoncer, 

og foruden restaurationsdriften satte de to kroejere også ind på andre fronter - 

biludlejning og køreskole. Ejner Nysten - søn af kroejeren - havde allerede fra 1927 

tilbudt udlejningskørsel med sit Essex automobil, som udgik fra Hadsten Kro til en 

pris af 35 øre pr. km., og samtidig var der oprettet køreskole i et lokale. En anden 

søn - Sigurd - var ansat som chauffør. 

Bilen blev hurtigt overgået af Steffensen, da han i 1928 anskaffede Centralhotellet en ny Citroën - endda med plads til 7 

personer.  
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I 1930 trænger såvel Nysten som Steffensen til 

luftforandring. Nysten afhænder Hadsten Kro til 

Daniel Ingvard Sørensen og Steffensen sælger 

Centralhotellet til Bang Sørensen, som straks 

etablerer køreskole til en pris af 5 kr. pr. 

køretime. Samtidig anskaffes en ny Studebaker, 

der betegnes som byens bedste bil.  

Bang Sørensen giver op i 1932, hvor hotellet 

igen skifter ejer, men med Otto Lykke følger en 

stabil periode frem til 1943. De sidste år af 

besættelsen og efterkrigsårene blev turbulente 

for det flotte hotel, for indtil den dygtige Jens 

Skinberg træder til i 1964, har ejendommen 

talrige ejere. I 1946 er huset tæt på sin 

undergang, da der udbryder ildebrand.  
               Bybillede med elegance i 1919: Bruuns Café i Storegade 

 

En af brandsvendene på den tid hed Harald Brændstrup Petersen. Han blev senere brandinspektør og fortalte på sin 60-

års dag i 1969: -Jeg har kun sovet fra brandsirenen én gang i de 27 år, jeg har været i brandvæsenet. Det var i 1946, da 

Centralhotellet brændte. Det var endda min egen bror, 

Peter, som indirekte var skyld i branden. Som tjener var han 

uforsigtig med et askebæger, han tømte ud efter aftenens 

gæster. 

Harald Brændstrup tilføjede med et glimt i øjet, at hændelsen 

havde ærgret dem begge - måske mest ham selv, da han gik 

glip af den obligate ”brandmandsbajer”. 

 

Erik Degn, søn af Sagfører Aage Degn i Hadsten (som var 

bror til købmand Volmer Degn i Røved), er en af dem, der 

stadig husker branden. -Jeg var der nede sammen med min 

far om morgenen, fortæller Erik Degn, da han en dag møder 

Gammelnissen i Hadsten Lokalarkiv. -Vi stod på afstand og 

betragtede stedet, og det kunne nemt være gået grueligt galt. 

Ilden var slået igennem op til taget, men med masser af vand 

i Lilleåen tæt ved og en ihærdig indsats af brandmændene 

blev hotellet reddet. 
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28. MÆLKETUR I LYNGAA 

I begyndelsen af 50´erne, hvor Danmark vågnede op efter 

besættelsesårene, og hvor man igen så småt kom ”på hjul”, var 

en landbrugskonsulent standset op i Lyngaa hen mod jul i sin 

gamle Chevrolet. Et forrygende snevejr havde ramt området 

dagene forinden, og bortset fra landevejene var der stadig meget 

dårligt føre omkring landsbyerne.  

 

Pludselig dukkede ud af snefygningen mælkekusk Chr. Møller. 

To store, fede velplejede heste trak læsset på vej mod mejeriet 

”Brolund”.  

Konsulenten steg ud af bilen og råbte: -Min gode mand. De kan 

vel ikke vise mig vej til Bondesholm? 

 

Mælkekusken, der var kendt for at være en bestemt mand og lidt hidsig anlagt, 

slap tømmen og råbte:  

-Jo, det kan a sagtens. Men der er ingen grund til at prøve til. Du kan ikke køre 

derud alligevel for sne!  

-Nå, hvordan kan De så vide det, spurgte konsulenten. 

-Fordi a kommer sgu´ lige derude fra, svarede Chr. Møller og fortsatte turen. 

 

Chr. Møller kørte mælk til Lyngaa Mejeri, og foruden Bondesholm samlede han spande ind på Dalsgaard, 

Hedeagergaard og en nabogård. Han havde tidligere haft flere mælketure, men dem gad han ikke længere, da der på 

disse ture ikke var nogen, der ville snakke med ham.  

Bondesholm i Lyngaas udkant tæt på Vitten var en gård på 82 tønder land. Den blev drevet af Bonde Pedersen og nogle 

medhjælpere, og på gården havde man korthornskøer. Bondes far hentede gennem årene mange fine kreaturer i 

Vestjylland - mest i Varde - og gårdens 25 køer gav godt med mælk.  

 

Bonde manglede på et tidspunkt en stabil medhjælper, og da han hørte, at man på nabogården Bægaard havde bud til 

Randers, bad han folkene holde et vågent øje inde i byen. 

På den tid stod der som regel nogle daglejere og håbede på arbejde ved værtshuset ”Per Smed”. Anthon fra Bægaard fik 

hurtigt øje på en stor, kraftig gut, som var kendt for at være dygtig, om end han var lidt fordrukken og glad for slagsmål. 

-Hvad laver du, Carl, spurgte Anthon. 

-A er arbejdsløs, lød svaret. 

-Nå, sagde Anthon: -Så tag med ud og hjælp Bonde med køerne i vinter! 
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Carl viste sig at være en god arbejdskraft, men en morgen sov Bonde lidt over sig samtidig med, at Carl havde fået et 

par bajere for meget aftenen forinden, så de var bagud med malkningen, da Chr. Møller rullede ind på gårdspladsen. 

Mælkekusken var så præcis, at man kunne stille uret efter ham, og da han så, at mælken ikke stod klar, råbte han:  

-I er ikke færdige med at malke, så a kører igen! 

-Du kører ingen steder, inden vi er færdige, sagde Carl, mens han og Bonde sled i det med spandene. 

-Jow - det må I sgu´ selv finde ud af, for a kører NU, råbte en irriteret Chr. Møller. Så gik han, men Carl fulgte efter. 

Da Bonde og malkekonen et par minutter efter var klar med det sidste og kom ud, sad mælkekusken på en kasse og 

snittede i en pind. Ved siden af stod Carl med opsmøgede skjorteærmer over de muskelsvulmende underarme og røg 

pibe. 

Mælkekusken kørte, og Bonde spurgte karlen, hvordan i alverden han dog havde fået Chr. Møller til at vente.  

-Jo, sagde han og pegede på Bonde med pibespidsen: -A sagde til ham, at han skulle have mælken med. Hvis du ikke 

venter, bliver du smidt i dammen. Du må selv vælge… 

 

Gammelnissen nikker samtykkende. Mænd, der peger med piber, har altid ret! 
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29. HOS MEKANIKEREN 

På vej hjem fra Lyngå drejer Gammelnissen af Hammelvej og ned af 

Søndergade. Kort før broen over Lilleåen går vejen ind til venstre mod 

Grønningen; et forholdsvis nyt byafsnit med udsigt over Lilleåparken. På 

hjørnet ligger Hadsten Dyreklinik, og i dag tænker de færreste vel på, at man 

for ikke så mange år siden kunne besøge et velfungerende autoværksted her 

på Søndergade 36. 

På stedet lå oprindeligt i flere år Hadsten Kros rejsestald, men i 1929 solgte 

kroen grunden til bryggeriet ”Thor”, som i 1932 solgte videre til K. W. 

Christiansen, der åbnede autoværksted med gummi, olie og reservedele. En 

liter benzin kostede 25 øre. 

  

Året efter overtager Edvard Westberg Rasmussen værkstedet. -Det må være i disse år, at begrebet servicestation opstår, 

tænker Gammelnissen ved sig selv, for i efteråret 1933 tilbyder mekanikeren et komplet vogneftersyn for 10 kr. Og 

eftersynet ER grundigt: Samtidig med, at alt mekanisk kontrolleres, efterses bremser, strømfordeler og kontaktpunkter. 

Dynamoen justeres, batteriet fyldes op, og bilen smøres overalt. Lufttryk og styretøj kontrolleres, og forhjulene spores 

af. Alle lamper og karosseribolte kontrolleres, støddæmperne fyldes op og justeres, og karburatoren renses.  

 

I 1937 køber Viktor Leth forretningen, men 

vælger i 1944 at sælge til Mads Berthel 

Madsen, hvorefter Leth åbner et 

cykelværksted ved landevejen tæt på 

Hadbjerg.  

Mange husker stadig disse to mekanikere, 

og det er hos Madsen, Erling Mariendal 

senere bliver ansat, da han er udlært hos 

Berner Egestad - først i Østergade 19 og 

senere ved Nørregade.  

Dette værksted drives stadig i bedste velgående af Jørgen Bloch - i dag hedder adressen Vesselbjergvej 1. 

 

Mads Madsen var en stabil mand, som samvittighedsfuldt plejede sine kunder i 20 år, men en dag sagde han til 

Mariendal: -Så Erling. Nu skal du købe værkstedet. Jeg vil ikke mere, og det er dig, der skal overtage det. 

-Selv om det var et godt tilbud, var det stadigvæk en rasende masse penge, sagde Erling senere til Gammelnissen. Fra 

sin tid hos Egestad kendte Mariendal imidlertid bankdirektøren i Andelsbanken, hvis bil han ofte udførte service på. 

Mogens Andersen kunne hurtigt tage stilling til den sag og bevilligede det nødvendige lån, og i 1964 blev Mariendal 
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selvstændig i en god forretning med en stadig voksende kundekreds, og hvor en af de faste kunder var Hadsten Posthus. 

Det var hos Erling, en ung, rødhåret mekanikerlærling med godt humør begyndte sin løbebane. Han hedder Kristian 

Malmkjær og som Madsen og Mariendal kom M´et i efternavnet til at stå for driftsikker. Kristian har nu i mere end 25 

år drevet autoværksted på Mågevej, og hos Malmkjærs Auto trives begrebet service stadigvæk som en del af arven fra 

Søndergade 36. Kristian Malmkjær åbnede i marts i år et nyt festlokale - faktisk et forsamlingshus - på bilværkstedets 

nabogrund. Den driftige mekanikermester ligger aldrig stille, og huset har været en succes fra begyndelsen. 

 

I 1955 afleverede Galten Bageri en bil til reparation hos Madsen. Regningen omfattede reparation af karosseri, skærme, 

døre og dørstolper. Desuden bolte til skærme, skærmbånd, stænklapper, dørnagler, ilt og gas – i alt 32,50 kr. Hertil blev 

lagt 23 arbejdstimer á 5 kr. – 115 kr., og således blev totalbeløbet 147,50. 

Det morsomme er imidlertid, at mekanikeren på bagsiden af regningen har skrevet: 

Kære Bager Jensen! 

Jeg har hermed skrevet en regning så godt, jeg kunne. Er den for stor, må du endelig lave vrøvl.  

Så er der vel ikke mere denne gang. Med venlig hilsen Madsen. 

 

-Tjah, tænker Uffe, da han passerer Mågevej. -Servicen er stadig god nok hos mekanikeren, men det er godt nok længe 

siden, han har tilføjet en venlig hilsen på bagsiden af regningen…  
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30. NYGAARD UNDER PARAPLYEN 

Det kan stadig lade sig gøre at finde lokalhistoriske perler på landets frimærkebørser. Som i vinters, da der i Randers 

gemte sig et postkort fra 1906 med titlen ”Paraplyen, Hadsten”. Motivet er ikke sjældent, men ses ofte i forskellige 

udgaver, idet papirhandler C. E. Christensen omkring 1915 genudgav kortet med brunligt skær. Oprindeligt er kortet 

sort/hvidt. På billedet ses to personer i en hestevogn, som kører ind i byen ad det nuværende Østergade, men hvem var 

de? Mig bekendt findes svaret ikke på Lokalarkivet, men afsenderen af kortet skriver på billedsiden:  

- Her sidder Dorthe og Nygaard i Paraplyen. Er det ikke morsomt? 

 

I 1906 var Posthuset endnu ikke bygget, så på Jernbanestationens side og helt ud til Kollerupvejen var der ingen 

bebyggelse. Paraplyen bestod af en række bøgetræer på den ene side af vejen og en række popler på den anden, som 

dannede en opslået paraply over de vejfarende. I gadens østligste ende ligger der stadig en villa ved navn Paraplyen, 

men af træerne er der kun få tilbage omtrent mellem Syrenvej og Æbleparken. Det er bøg - poplerne er for længst borte. 

Kollerup Gods plantede i sin tid træerne, og de må aldrig fældes. En fredningskendelse på godset 

betyder, at bøgene kun kan forsvinde, når de dør af ælde.  

 

Men Dorthe og Nygaard! Hvem er de i 1906?  

Peter Nygaard er lærer i Ødum og gift med Dorthe. I 1899 måtte Niels Husum Bisgaard opgive 

lærergerningen i Ødum, da han blev ramt af en alvorlig halssygdom, så han mistede stemmen. På 

det tidspunkt havde Nygaard været lærer i Selling i fire år, men nu søgte han den ledige stilling i 

Ødum. Uvist af hvilken grund faldt Nygaard ikke i folketingsmand Bjerres smag, og denne startede 

en underskriftsindsamling for at forhindre ansættelsen. Nygaards tilhængere gjorde det samme – 

dog med modsat fortegn. 
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Begivenheden skildres glimrende i Anton Jensens erindringer, som er afleveret til Nationalmuseet. Han blev født i 

Ødum Sogn den 1. oktober 1879 som søn af husmandsparret Jens Nielsen og Maren. En dag dukkede en bonde ved 

navn Laus Nielsen op i bedstefaderens hjem i Langskov. -Ser du, Kresten, sagde han: Jeg kommer med en skrivelse, 

som jeg gerne vil, du sætter dit navn på sammen med vi andre. Jeg er ellers ikke vant til at rende med den slags, men se 

nu kan vi jo få en god degn, og så kommer ham Bjerremanden og rager sig ind i den sag også. Det er da en fandens 

spræl, at sådan en krabat kan komme og vil til og stå for det hele i kommunen.  

Bedstefaderen skrev under, og så vendte han sig mod de andre og sagde: -Ja, vi får vel ikke noget ud af den liste, for 

Bjerre er jo fanden brække mig møj´ klogere end vi andre. Han gør jo ikke andet end at overbegrine os! 

Men Peter Nygaard - dimitteret fra Ranum Seminarium - fik embedet og var Ødum en dygtig lærer i mange år. Som 

protest mod ansættelsen oprettede Bjerre i 1900 friskole i en storstue på Højstrup med Jens Wendelboe som lærer, men 

efter et par år var det slut. Da der skulle betales til en 3. klasses lærer, ophørte friskolen. Bjerre var ømtålelig, når han 

blev ramt på pengepungen. 

De næste år bliver imidlertid ikke sorgløse for lærer Nygaard, men heldigvis har han en god ven og støtte i Pastor 

Johannes Vollquartz i Ødum Præstegård. Allerede, mens førnævnte postkort skrives, er fruen hårdt angrebet af 

tuberkulose. Den 9. april 1909 dør Dorthe Nygaard. Hun er netop fyldt 30 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                      Dorthe og Peter Nygaard på vej til Hadsten i 1906 
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31. PRÆSTESTRID I ØDUM 

-Volquartz var vel næppe nogen god præst. Min far og mange andre i sognet kunne i 

hvert tilfælde ikke med ham, men mon ikke far dømte ham for hårdt… 

Sådan skriver dyrlæge Axel Thomsen i sin erindringsbog ”På rejse”. Axel Thomsen 

blev født i 1887 på Ødumgaard, som var ejet af hans far, Christen Pedersen 

Donneruplund Thomsen.  

 

Johannes Marius Volquartz - født den 25. marts 1860 i Nakskov i en 

håndværkerfamilie - blev student fra Latinskolen i Nykøbing Falster i 1879. Derefter 

studerede han på Regensen og fik teologisk embedseksamen som 24-årig. Hos 

Etatsrådinde Nyegaard, hvor han spiste, lærte han sin kommende hustru Anna Jutta 

Margrethe at kende. Hun var datter af overretsprokurator Nyegaard og kom fra et 

meget velstillet hjem. 

 

I 1884 blev Volquartz præst i Ørre / Sinding på den dengang vidtstrakte jyske hede, 

og dette embede bestred han i 8 år. Perioden beskrev han siden som den lykkeligste 

tid i hele sin gerning. I 1892 vendte Volquartz tilbage til sin hjemegn og blev præst i 

Søllested. Som grundtvigianer blev han medstifter af de store grundtvigske 

sommermøder i Christianssæde Skov på Lolland - møder, hvor der kunne deltage op til 6.000 mennesker. Volquartz var 

endvidere formand for Foredragsforeningen. 

I 1900 afløste Volquartz pastor Dalsgaard i embedet som præst i Ødum-Hadbjerg. Her gik Axel Thomsen til 

konfirmationsforberedelse i Ødum Præstegård fra 1900-1901. Volquartz´ grundtvigianske overbevisning medførte, at 

Axels far, som var stærkt indremissionsk præget, i forberedelsestiden mistede tilliden til den 

nye præst. Dette modsætningsforhold til den indflydelsesrige, pengestærke storbonde og 

teglværksejer medførte de følgende år en isolation, som nagede sognepræsten meget. Om 

Thomsen også havde et horn i siden på lærer Nygaard i Ødum Skole, vides ikke, men fra 

1899 holdes der privatskole på Ødumgaard med sønderjyden P. M. Dahl som lærer. 

Den 13. oktober 1910 kulminerede præstestridighederne, da der med Christen Thomsen som 

foregangsmand blev bevilget en valgmenighedsordning med den indremissionske F. Fog-

Petersen som ”midlertidig præsteviet medhjælper for sognepræsten”. 

Et postkort, skrevet i Ødum den 17. januar 1911 - og luksusstemplet på Hadsten Postkontor 

- viser sig i denne forbindelse at være en lokalhistorisk godbid. Modtageren af kortet er 

cand. jur. Svend Fog-Petersen i København, og det er netop Fog-Petersens fødselsdag den 

18. januar, hvor han fylder 27 år. Penneføreren er imidlertid meget kort for hovedet og 

skriver kun: -Kære Søren! Til Lykke! Har ikke Tid til at skrive nu. Hils hjemme! Frode.  
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Travlheden kan skyldes, at Frode stadig er lidt på udebane i Ødum, hvor han kort forinden er tiltrådt som andenpræst. 

Det er nemlig Frode Fog-Petersen, som skriver denne lille hilsen til sin bror i hovedstaden, mens han på bedste vis 

prøver at bistå pastor Volquartz med at bestride embedet. Hjælpepræsten bor i et kammer på den daværende Ødum 

Landbrugsskole, ”Amdrupgaard”. Hans bror, Søren Fog-Petersen, bliver politimester i Løgstør og Nibe - og tilmed 

borgmester i Nibe. 

 

Var Johannes Volquartz virkelig en dårlig præst? Måske bundede misforståelserne i politisk overbevisning. Præsten var 

radikal, hvilket ikke passede datidens venstre-bønder. En medvirkende årsag var sikkert også Christen Thomsens 

valgsprog: -Tag indre mission ud af den danske folkekirke - så er der ikke meget tilbage! 

Familielivet i Ødum Præstegård begyndte altid med morgenandagt, og her forlangte Volquartz, at præstegårdens 

husstand skulle være til stede. Til gengæld var hans gudstjenester kortfattede. 
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Sønnen, Hans Haagen Vollquartz, sagde 

engang om sin far:  

-Jeg er ikke kirkelig indstillet og derfor ikke 

den bedste til at bedømme hans præstegerning. 

Men far havde et lyst sind og var til tider 

ligefrem Ingemannsk barnlig… 

-Ja, tænker Gammelnissen, som kan nikke 

genkendende til det sidste udsagn. Volquartz 

begyndte i embedet nogenlunde samtidig med, 

at cyklen blev moderne.  

Præsten ville selvfølgelig også lære at cykle, 

men han ville ikke vise sig for folk, før han 

kunne cykle ordentligt, og derfor blev den 

svære kunst indøvet på præstegårdens store 

loft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Volquartz (i lys frakke) og Fru Jutta i selskab 

med lærer Nygaard foran Ødum Præstegård i 1912 

 

Men en præst skal jo hilse på sognebørnene, så hver gang Volquartz kom 

forbi en af husets tre skorstene, løftede han på hatten og sagde god dag! 

Han glemte imidlertid, at lemmen til trappen var slået op med det resultat, at 

han røg gennem hullet med både cykel og hat. 

Hans Haagen Volquartz blev senere politimester i Randers og var en god 

bekendt af ægteparret Fiil i Hvidsten Kro, men det er en helt anden historie… 

 

Hermed vil Gammelnissen også sige Glædeligt Nytår til læserne. Tak for i år! 
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