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Rask M0lle set sydfra. Vejen er Boringvej. I forgrunden ses jembanen
til Aki Til h0jre ligger byen, til venstre engen, hvor sportspladsen er i
dag. Bagerst ligger Grastenshus og vejkrydset
Billedeterfra
ca. 1950,

Fester og Tivoli.
Grundlovsfesten blev i mange Sr holdt nede i skoven ved
Alevejen, hvor der gik en sti op i granskoven. Da talerne var overstaet
og den del af grundlovsarrangementet forbi, gik folk s a snakkende
hjemad, nogle traekkende med deres cykler. Der var efterhanden
blevet samlet en del mennesker oppe ved korsvejen. Snakken gik
livligt, man skulle selvfolgeligt i forskellige retninger, men der var jo
mange ting, som lige skulle vendes, og ingen ville lige vaere de forste
til at bryde halt op.

Lidt efter lid! var hele krydset njsrmest bk)keret af mennesker
Pludselig star der een midt i klyngen, han er et hoved h0jere end de
fleste andre. "Hvad foregar der her" raber han„ Den store bryske og
vejrbidte mand er ingen ringere end landbetjenten fra Horsens,
selveste Brydholt. "Se sa at komme v^k'' rabte han s a . og hurtigt var
krydset ryddet.
Dengang havde man respekt for autoriteterne.
Nu var det ikke sadan, at man absolut beh0¥ede at ga hjem, fordi
festen var forbi, man kunne nemlig ogsa ga ned pa gartnerens
omrade, hvor Andersen fra Arhus havde slaet sit Tivoli op. Der kunne
rnan godt opleve fantastiske ting, som for eksempel rnotorcyklisten,
som k0rte gennem i!d i den obligatoriske d0dsdrom. Hvis ikke det var
nervepirrende nok, kunne man o v e r v ^ r e fakiren, som blev gravel
ned i jorden. Med sig havde han en klokke, som han ringede med en
gang iniellem, s a vi ku' hore, at der stadig var liv i ham«
Som i kan forsta, foregik der mange s p ^ n d e n d e ting 1 de
gode gamie dage"
Efter et lidt sent bes0g i dette Tivoli, alt mens m0rket var ved
at ScBoke sig over byen, kom Dora, Aksel og jeg snigende om
hushj0rnerne pa vej hjemad. Vi var godt klar over, at vi var iige lovligt
sent pa f ^ r d e , men man forlader jo ikke alt det sp^ndende, f0r det
er h0jest nedvendigt. Efterhanden som vi hver isssr passerede lagan
i brandnnuren ved baggarden derhjemme, fik vi et rap bagi af en
pilekvist. Det var vores far, som stod der og tog imod os.. Der skete
ikke andet, end at vi fik dette svirp, han havde jo nok ogsa selv v ^ r e t
barn engang, s a inderst inde kunne han sikkert godt forsta os.

Der var mange myg dernede i granskoven. Det var sikkert en
medvirkende arsag til, at grundlovsfesten blev flyttet ned i Niels
Hansens b0geskov. Der gik det godt lige til det ar, hvor de ca.100
sangpiger fra Uidum hoj skole, dirigeret af Lauersen Vig, brasede
igennem talerstolen, som vi kaldte den, selv om det naermest var en
slags tribune.
Efter dette sammenbrud kom der vist ikke flere visdomsord
fra denne talerstol, den blev i hvert fald aldrig repareret.
Cykelstald 25 ore, stod der pa det papskilt, som Emii
Andersen havde sat op ved den gard, hvor han tjente. Det var i
Nanna og Hans Pedersens hvide gard, lige overfor dyrlaegeboligen,
denne opstaldning foregik. Det la ligesom i luften, at der fik man nu
engang staldet sin cykel op, nar man var til grundlovsfest,
borgerforeningens arlige fugleskydning, eller maske ogsa nar
Socialdemokratiet holdt deres sammenkomster dernede i
b0geskoven. At man ofrede disse 25 0re skyldtes nok ogsa. at
naesten ingen havde lase pa deres cykler dengang.
Maske var det indtaegterne fra denne opstaldning, der gav
Emil rad til at kobe noget s a usaedvanligt som en sofacykel. Denne
cykel havde en stor sadel, n^rmest som pa en banecykel, altsa en
draesine. Der var et passende rygstod, og styret kunne godt vaere en
Harley Davidson vaerdig.
Det s a sp0js ud, nar Emil kom susende pa denne cykel. Han
la naesten ned, jakken stod aben og flagrede, s a han n^rmest
lignede en flagermus i vild flugt.
Det var overhovedet ikke kedeligt at vaere barn i R a s k M0lle
dengang,
Willy Langes Barndoms erindringer.
Forfait i bogen T u r retur R a s k M0lle
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Fornyelse

af

medlemskab

1 ar vil vi, som sidste ar, sende et indbetalingskort ud sammen med
nyhedsbrevet til alle medlemmer. Man kan bruge indbetalingskortet i
banken eller pa posthuset, eller kontant til bestyrelsen,
Kontingentet for ar 2007 er: 40 kr. for enkelte medlemmer og 60 kr.
for husstande.
Kontingentet Bedes betalt senmst 22. Febmar 2007

Gemralforsamling
Den 22. februar 2007
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I foreningens lokaler
Rask M0lle Skole
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R a s k M0lle Skole, Skolebakken, 8763 Rask Molle
1. og 3. Torsdag i maneden 19-22; liikket i skoieferierne.
Aage Jokumsen, Skolebakken 12,
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