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Nyere jydske
Bydannelser
Af SØREN VASEGAARD

gelig den Betydning, som øt solidt og Saa kommer Væksten gennem dø navnsundt lødet Pengeinstitut altid faar for løs«« Tilstrømning af aig selv.
en By og dens Opland; men for selvo
Jeg hør >log tilføje, at Auning forAuning fik den ain særlige Opgave vel saavidt ogsaa har en særlig Ærø, nemat financiare en Industri, der ved dens lig den at være døn Plads, hvorfra den
Hjælp afterhaanden voksede op til et første Udstykning uf Jord fra an Herre
ikke sædvanligt Omfang, nemlig A u- gaard fandt Sted. S«m vel adskillige
var det daværende Sagfører Holdning Møbel- og Madrasfa- vød,
søn i Auning, som fik Id6øn til den
brik". Denne Virksomhed var be-

Onsdag dn» 1. Auguat 1934.
1 Gang med døt tamme Arbejde, »om
dan oprindelig var Indrettet til.

Hvordan Auning ellejrs er at komme
fremmede, er det ikke umiddelbart let at forklare. At G æ s t g isom i en Aarrække
vergaarden þÿ
har været tørlagt þÿ
vød en Kommuneafstemning for «t Par Aar siden af
Vælgerne blev damt til fortsat at være
bøstemt for Afholdsfolk, kunde jo tyde
paa, at der ikke fiskes efter fremmede
Gæster. Maaske Forklaringen þÿ
som
det paastaas þÿ
ligger i en ind flydel tesrig Auningensers dominerende Stilling i
Byen i Forbindelse med Kommunens
særlige Form, der ger det ene Sogn uinteresseret i Stationsbyens Restaurationsforhold þÿ
naar man har Allingaabro at
falde tilbage paa. Efter at GI. Estrup
er blevet Herregaardsmuseum, Uger
Turister vel nok helst til Allingaabros
normale Hotel efter Besøget paa Museet
Jeg gjorde ovenfor opmærksom paa
den Forvirring, der 1 sin Tid herskede
angaaende Aunings Omraade »om bytil for den

Metode at skaffe Husmænd Jord paa,
den Herregnard, aom aolgte den først« Jord dertil, var V eds i Hoved
af daværende Snedkersvend, nuværende Sogn, som ogsaa ligger i Sønderhald
Fabrikant N. C h r. J e n s e n, »om hav- Herrød og altsaa Indenfor den ovennævnte »Folkebank"# Omraade. Af 828
de lært tit Fag i de sterre østjydske
Tdr. Land dannedes de første 22 saaDør ril sikkert ikke kunne paavisøs keskolølærer I Byen. Da den gamle Byer og København samt paa Rejser i danne Husmandsbrug.
od re geografisk« A art jer til, at Skole 1 1863 blev nedbrudt og en ny rej- Europa. Han begyndte nok med et Par
Det kan vistnok siges om Auning som
Auning ar Hevet den »teret Stationsby stes lidt længere udø paa Marken, bløv bare Næver, men tillige med ubestride om de fleste
jydske Stationsbyer, at den
þÿ
altsaa den nye Skole þÿ
.ind- lig faglig Dygtighed, og han blev for
þÿ
og hidtil den eneste, der i Djursland denne
havde sin stærkeste Blomstringstid unhar r> rerskredet det ferst Tusindes Ind- retut til Højskole. Saaledee hed- Auning vel nok den Mand, der kom til
der Krigen, og indtil 1917 var det økoder det i Lærer Rasmussens ovenfor at betyde mest indenfor Haandværkerend den, at Randers þÿ
byggertal þÿ
nomiske Grundlag i solid Orden. Eftør
Der gaar
Grenaa-Landevejen her skærer Jern- nævnte Beskrivelse af Auning; men det rtanden. Gang paa Gang er Fabrikken
at Direktør Boldsen var flyttet til Køom
man
ikke
som
to
klart,
er,
aer,
tamme
ganske
de
der
forbinder
til
banelinien,
udvidet, saa den ved Branden i Oktober
Bankledelsen ikk« at
Lærer Juhl baade holdt Børneskole og 1981 beskæftigede 80 Arbejdere þÿbenhavn, synes
I Sommertiden þÿ
Byer.
dog have haft Modstandskraft og VurdePaa Forhaand »kulde det synes natur- Højskole i den samme Bygning, eller vistnok ikke det største Antal, der har
nok overfor Krigstidens
ringsevne
eg det er «aa meget mere Synd,
ligere, at det var blevet Ryomgaard, hvorledes det ellers skal forsUas. Ingen arbejdet der. Naar man multiplicerer Krav; thi i Februar 1922
om det altsaiuinen kunde redalargik den
des ved Opbevaring i Frtg'daire.
der havde taget Feringen blandt denne af Folkehøjskolens Historieskrivere har dette Tal med det, som staar bag ved
merende Efterretning gennem de jydske
Anskaf Dem et Frigidaire-Skab
Banelinies Stationsbebyggeleer, fordi nærmere Oplysninger; de fleete nævner hver af Familieforsergerne, vil man forBlade þÿ
under den i disse Aar meget
og køb kun ind i Hutiker med
der
forsaavidt
den
hvad
ikke
engang,
at
eller
Allingaaden er Knudestation,
stås, hvad en saadan Virksomhed har
anvendt« Overskrift: »Et nyt BankFrigidaireanlæg. En Frigidaire
mæssig Bebyggelse, en Forvirring, som
bro, hvor Hovedvejen fra det relstaaen- kan være berettiget, som den kun gik i betydet til at skabe en By þÿ
der i denor ikke Luksus þÿ
det betyder
at
den
nævnte
Folkebank
havde
krak",
pludselig i 1916 satte dens Indbyggerhver Dag Besparelse paa llus
de Rougse Herred til Randers-Chaussc- 4 Aar og ikke synes et have faaet vi- ne Sammenhæng er det samme som Armaattet nedskriv Aktiekapital og Re- tal ned fra 902
altsaa
(1 1911) til 481 þÿ
holdningsregnskabet þÿ
og koster
en skærer Jernbanelinien, i hvert Fald deregaaende Betydning. Men irrrigt er bejde og Udkomme til Mennesker.
server fra 200,000 til 80,000 Kr., og at i den officielle Statistik.
kun faa Øre i daglig Drift.
saa
er
helslet
ikke
døt
Nabo
dens
end
Sagen
oplyst,
frem
tilde gaa hurtigere
Paa Handelens Omraade synes nu af- derefter de københavnske Barker havde
Overvejende dansk Arbejde.
Naar man færdes i Byen, forsUar
saa meget mere som Aunings digst at udtale sig med Forbehold. þÿ
Auning þÿ
døde Købmand C. F. Gerstrøm at tegnet en Præference
KrnnmarcuUt Art Lag I il altt Formaal
kapital paa 200,000 man nok, hvordan dette er gaaet til, Idet
Annekssogn Fausing har Allingaabro Senere er der gjort ulrige Forsøg paa staa paa Linie med Fabrikant Jensen
þÿ
saa
Banken
kunde fortsætte
Kr.,
dog de gamle Huse fra fordums Tider paa
»om nærmeste Jernbanestation, dvs. i en Hejskoler i Djursland, uden at nogen med
Hensyn tH Betydning for Byens med delvis ny Ledelse. Ved at skrive en
mærkelig Maade er blandet ind imelAfstand, der kun er Halvdelen af Vejer, har opnaaet Land- ry.
Udvikling. Han var født i Tørring ved Ordet »delvis falder et andet Ord lem de
automatisk elektrisk Køling
Lærer
i
Den
hed
J.
nyere moderne Bygninger. Og
felgende
Auning
til Auning.
Horsens, havde staaet i Lære hos det mig ind, som en stedkendt Mand brugte
EMIL CHR HERTZ "S
saa
i
þÿ
midt
denne
var
M.
Han
1836
Laursen.
fedt
i
maleriske
i
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Blanding
Hertil kommer yderligere, at Jordbekendte Firm Schou £ Søn i Struer, I sin Beretning til
mig om Affæren, indtil den 22. Oktober i Fjor Jensens
Salg ag Sarrita mer htla Danmark.
bunden omkring og i Aunmg er alt an- Ensiev ved Grenaa, tog Lærereksamen derefter hos Momme
og Secher i nemlig Ordet
.Øllebrødsbarmhjertigstore
Møbelfabrik som en kæmpemæssig
det end frugtbar. Den stedkendte Fer- paa Lyngby Seminarium en lille Mils Grenaa og
overtog i 1905 en i Drift hed"; men iøvrigt er dette Kapitel af
Høne
fra
mellem all sine Kyllinger. Det
sin
i
blev
»amme
1863,
Vej
indledede
Fødeby
Rasmussen
K.
J.
stelærer
værende Købmandsforretning i Auning, Byens Historie endnu ikke modent til
har
ikke
Aar
været helt let at find« ud af,
Andenlærer
i
i
1878
af
og
Auning
i 1918 sin Beskrivelse
Auning (i
som han gjorde til en Landhandel i »tor detailleret
min
Behandling,
tilføjed«
hvor
Førstelærer
samme
Grænsen
Steds.
Laursen
gik mellem den gamle
þÿ JydskeByer og deres Mænd" 11. Bd
Stil ved den bekendte Blanding af de Hjemmelsmand. Han
imidlerantydede
kendte
saaledes
sine
Djurslandsmænd ud
Landsby og den »bymæssige Bebygmed felgende Karakteristik af Jorder,
forskellige Brancher, som har gjort tid, at det hverken var enestaaende i
e
ind
f
1
e
1
i
han
;
gelse".
og
g
g
oprettede
ingen
hvorpaa Byen ligger:
mangen Købmand udenfor Købstæderne Periodens Historie eller uden Interesse
men derimod en SpareMaaske kan deinn« Blanding af nyt
Højskole,
.Det er utvivlsomt gammel Fjordtil omtrent lige saa store Matadorer þÿ
end sige da kedeligt.
a
s
s
e
for
Den
beog
gammelt tjene som et Symbol paa
al
Auning
Sogn.
gik
bund, Byen ligger paa, idet der efter
som diaees. Saadanne Resultater fremHvad
der alligevel har ulige »tørre
þÿ
var
Tider
bedre
henfarne
maaske
i
Sejydeligt
Aunings Oprindelse og dens nære Forgjorde
ogsaa
Sandsynlighed
kommer, naar Forretningen er sam- Interesse, er den Omstændighed, at
lads fra Randers Fjord forbi Auning og mere Nytu þÿ
bindelse med den Jord, den er vokset
end Højskolen. Desuden
mensat med et forstandigt Hensyn til, Byen þÿ
ud i Koiindsund. Jordbunden er ganske var Laursen
trods det sikkert tunge Slsg þÿ
pas. Men paa den fremmede gor det et
ifølge Rasmussens Beskri- hvad
Omegnene Landboer har Brug oesuagtet fortsatte sin Vækst i den Peflad, for det meste sandet og fattig. velse .i
Aar
den
nærmeste
mange
ejendommeligt
Egns for, saa de ikke behøver at
Indtryk, naar man gaar
Rejser Blæsten sig i terre Tider, hvirvtage til riode, da Katastrofen indtraf. Der blev ud ad
samt
;uridisk«
Raadgiver og Hjælper"
Sidevejen, der fører til Kirken, at
ler den de gulgraa Sandskyer mod HimKøbstaden: .Kolonialvarer, Korn- og maaske endda i den
krattet
Anledning
fo'r
der
Distriktskommissær
støde
I Wistofts Brandpaa saa mange gamle Huse, der
melen, som var det þÿ Samun",
Foderstoffer, Trælast og Bygningsar- tærkere L
over Ørkenen. þÿ
.Ja," udbred en Au- kasse. Han døde i 1915 og havde þÿ
staar i Linie og Geled med ganske nye
fortikler, Kunstgødning, Markfrø, Støbening-Bonde engang, .da jeg kebte Gaar- sikrer Folk, der kendte ham þÿ
Villaer. De pynter gensidigt hinanden
i de 40
saaledes lyder jo almindeliggods" þÿ
den, var der ca. 40 Tdr. Land; men r.u
han levede i Auning, været en god
Aar,
og giver en Følelsen af at færds« paa
er en Del af den vist biæst væk."
vis Indskrifterne paa disse ForretninI
Forbindelse
med
Mand
for
Købmand
Geret Sted, hvor der er gammel Kultur i
Sognet.
At »Auningeme" i gamle Dage var
ger, og e således var ogsas Gerstrøms
t
r
ø
m
nævnedø
bebovar
der endnu en Personligjeg Auning Kartoffel- Bunden.
Endelig
lige saa fattige som den Jord, de
GARANTIfAARKl
sammensat.
ede, derom vidner tydeligt nok det hed, om end af et helt andet Samfunds- Forretning
øfter den almelsfabrik, hvis Drift þÿ
fr
gamle, vidtkendte Mundheld:
Men denne Købmand har aabenbart mindelige Mening i Byen þÿ
blev afag, nemlig Bestyreren paa GL Estrup,
Ohning, Gud bejer 'et"
Grev Jergen Scheel, som interesse- ikke været ensidigt indstillet; thi ogsaa brudt, fordi Købmanden døde.
Paa en mærkelig Maade har selve
I en A årrække stod Fabrikkens Bygrede sig levende for Egnens erhvervs- han indsaa Berettigelsen sf Industrien
den officielle Ststiitik for
VINC5 3MA0
FINESTE AROMA
af
st
skaffe
Beog
Nødvendigheden
ninger tomme, og dens Arbejder« gik
mæssige Udvikling, og »om i 1901 anREN GÆRING EDDIKE
en Del Aar siden segt at skrue Auning
lagde et Savværk ved Auning Sution. skæftigelse til Byen. Om der har været med ledige Hænder, medens der spekuned til lille uanselig Bebyggelse, efter
Han var desuden »enere med i flere an- særlig Anledning for ham til at over- leredes paa, hvad disse store Lokaler
Lokaler paa Raadhuaet.
at samme Statistik gennem tre Folkedre Foretagender, der havde til Formaal tage et tidligere anlagt Cementstøberi, kunde bruges til. Og her er vi da ved
Dc danske Eddikebryggerier. C. Lange. Kbhvn
tællinger havde ladet den vokse efter at skaffe
Erhvervslivet gunstigere Vil- som var oprettet af en Murer i Byen, et ganske lærerigt Kapitel af Egnens
en ganske antagelig Maalestok: I FolkePrivattele gram.
ved jeg ikke; det er muligt, at det ellers Historie, et bemærkelsesværdigt Træk i
kaar.
for
1901
fandtes
tællingsstatistikken
var blevet nedlagt, men det er ogsaa dens Psykologi.
nemlig under Rubrikken .bymæssige
Tønder, SI. Juli.
Sagen er, at i den egentlige KartofMed alt dette var der dog ikke blevet tænkeligt, at Gerstrøm i Egenskab af
Bebyggelser i Landkommuner" Auning
Forhandler af Bygningsartikler har set felmelsperiode under
Allerede
for
nogen Tid siden er der i
Krigen, da ikke
opftrt med 689 Indbyggere, i 1906 var nogen By. Da .Trap" i Slutningen af sin
Fordel
at
ved
blevet
forretningsmæssige
mindre end 55 Fabrikker af den Art Flensborg
oprettet at særligt
Tallet kommet op paa 844 og i 1911 paa 90>rne samlede Materiale til det Bind
Stald og Lade brændt.
denne
Virksomhed.
eje
skød op over Landet, havde Aunings Grænsekontor, som har faaet Lokaler
902. Men ved den felgende Tælling i af 3. Udg., hvori Auning beskrives,
RB. Slagelse, 31. Juli.
Hvad der imidlertid betød et afgjort Stationsby-Nabo, Allingaabro, ogsaa paa selve Raadhuaet, og som sorterer
1916 var den samme By sunket ned til fandtes der Kirke, Skole, Hospital (et
Ved 2V4-Tiden i Eftermiddags opstod
Plus i Aunings Vækst, var Oprettelsen faaet sin Kartoffelmelsfabrik. Den hav- under Overborgmester, Dr. Siewers.
kun at rumme 481. Det skal dog ikke Hus fra det 18. Aarh., hvori der var
der Ild i Herregaarden Odemarksgaard,
af
Kontoret« Leder er Pastor Pepperkorns
Kartoffelmelsfabrikken i de samme Skæbne som alle de andre þÿ
forstaas saaledee, at Pest eiier andre Plads til 7 Lemmer), Lægebolig, Købtilhorende Godsejer Jul. Petersen, det
1916, for hvilken Gerstrøm var »en over- paa nær den i Brande þÿ
at maatte luk- tidligere Adjutant, en fhv. Lærer Willy
folkeedelæggende Kræfter havde red mandshandel, Melle, Bageri og Kro
for Tiden er paa Rejse i Jylland. Ilden
altid aarvaagen, men ke, og det er vistnok sket nogle Aar, Matzen, som er født 1 Aabenraa og har
teret Indbyggerantallet i de mellemlig Som man ser, er Savværket ikke nævnt ordentlig dygtig,
opstod paa Kostaldens Loft, hvor det
der staar i det før Aunings blev tvunget til at stand- dansk SUtsborgerret. Han ør Søn af
þÿ
hensynsfuld
Direktør,
hvad der betyder, at Oplysningerne
gerde fem Aar; men paa den anden Side
laa ca. 200 Læs Hø, og den forplanted«
smukkeste Forhold til den dygtige, so- se þÿ
maaske fordi man i Allingaabro fhv. Politisergent Matzen og var en
er man i Auning ikke i Stand til at for- er af ældre Dato (som for Reaten altid
sig gennem hele Loftet til en Ladebyglide
Stab
af
unge Arbejdere i Virksom- ingen Gerstrøm havde.
Overgang Redaktør ved »Husumer
klare Sammenhængen ) Imidlertid lod burde være angivet, for at man bagefter
ning, hvor der var en Del Halm. Det
heden" þÿ
som det hedder i Lærer RasSaa stod der da to tomme Fabrikker Nachrichten", deltog derefter i et natioByen sig ikke forbleffe af det køben- kan kontrollere dem). Men det er hellykkedes at redde 70 Kreaturer, det
ler ikke anfert, at der i 1899 var blevet mussens Beskrivelse af Byen i 1918.
og ventede paa Anvendelse þÿ
havnske Departements Angivelser
indtil nalsocialistisk Førerkursus i Berlin og stod i Kostalden, inden denne var omNaar man nu taler med ældre Folk
den fortsatte uforstyrret sin Vækst som oprettet et Sagførerkontor i Auning,
Svineproduktionen opdagedes som et vendte tilbage aom Leder af Grænsekon- spændt af Flammer. Derimod brændte
hører
man
Gerstrøm
Auning,
omtalt
endogsaa særdeles rentabelt Foretagen' toret paa Raadhuset i Flensborg, hvor der en Del Frø og noget tærskel Sæd.
fer, naaede i 1921: 687 lndb., i 192 idet nemlig daværende Sagfører F. C.
som
der
havde
en
den,
Boldsen i Randers i dette Aar bevæsentlig Del af de. Da begyndte der en þÿ
897 og i 1930: 1049.
skal vi sige Traadene for det tyske Arbejd« 1 Nord- Ilden menes
opstaaet ved Kostslutning.
Æren
at
Pladsen
er
som
for,
þÿ
vokset,
at
gyndte
derud
holde
þÿ
ædel"
rejse
Der er altsaa hverken den ene eller
Kontor
Kappestrid om, hvilken Kar- slesvig løber sammen.
og
den er. Og det fremhæves, at hvis han toffelmelsfabrik der skulde
den anden Konkurrent, hverken Naturfor- hver Onsdag.
omdannes
endnu
havde levet, var der ingen, der til Svineslagteri. At
Nu
behøver et Sagførerkontor jo ikke
hold eller ministerielle Embedsmænd,
begge Fabrikker
i vore Statsskove.
som har kunnet huldre Auning i at blive at fa« særlig Betydning for en Bya Op- tvivlede paa, at Kartoffelmelsfabrikken kunde lægges om til dette nye Formaal, En Staalwire over Vejen.
den sterste By udenfor Købstæderne i komst Reglen er maa.- ke snarere den var blevet ved at arbejd« trods al tysk var man nok begge Steder enige om at
Hr. Postmester Jensen, Mariager, sydlsae Egne. Grundene hertil vil ses ne- at Sagførerne kommer, naar der er Konkurrence, der tvang næsten alle an anse for noget for meget, bl. a. af den
nes ikke rigtig om þÿ Tonen"
i mit sidste
En
haardt
kvæstet.
Motorcyklist
blevet en By. Men i dette Tilfælde dre af den Slags Fabrikker til Stands- Grund, at der ikke indenfor Omraadet
denfor.
Indlæg og forstaar ikke rigtig Forskelfik Sagfører Boldsen netop den særlige ning. Gerstrøm døde imidlertid allerede var Udsigt til at kunne faa Svin nok.
len mellem virkelige Jægere, der har
Raad til at betale, og þÿ fattige"
Privattelegram.
Betydning for Auning, at det var paa i Marts 1925, kun knap 49 Aar þÿglog Det endte saa med, at Allingaabro gik
Jægere.
Da Jernbanen fra Randers til Ryom
det
Men hvem har gjort omtalte Jægere þÿ fatat
var
dette
den
paastaa.s,
hans Initiativ, at der i 1906 oprettedes
egentlige af med Sejren þÿ
efter hvad man forgaard blev aabnet for Drift i 1876 og þÿ Folkebanken
tige" ? Postmester Jensen selv, idet tian
for Rougsø og indre Aarsag til, at Fabrikken kort ef- tæller mig paa Grund af en i AuningS i 1 k e b o r g, 81. Juli.
ordret skrev i sit første Indlæg om dø
første Gang optog Passagerer paa Staþÿ
ter
lukkede.
Denne
Virksomhed
som Fausing
Sønderhald Herre d", hvis egentKommune
indflydelsesrig
Ved
Gaarden
i
Grauballe
Eriksborg
Folk, der deltog i Statsskovene« Jagter:
tionen Auning, var der rimeligvis ikke
lige Leder han var indtil 1917, da han medens den bestod, i Sæsontiden be- Mands Arbejde for Nabostationsbyen ved Silkeborg er der i Morges sket en þÿ Sjældenteller aldrig har netop disse
andre Huse end Stationsbygningen og
flyttede til København og oprettede skæftigede et halvt Hundrede Arbejdere Det tilfojes, at dette Arbejd« blev gjort ejendommelig Ulykke, hvorved en Mo- Jægere Raad til at leje Jagt".
det formentlig uundgaaelige Vogterhus
Folk, der ikke har Raad til at leje
.Københavns almindelige Boligselskab", fordelt paa tre Hold i Døgndriften þÿ
ud fra den Betragtning, at det ikke var torcyklist blev meget alvorligt kvæstet.
ved Landeorejsoverkørslen.
Fra Gaarden skulde man lede nogle Jagt, maa imidlertid hellere hænge ReeDengang hvis Direktør han siden har været,
havde desuden den gode Egenskab at heldigt for
og
Auning at faa Slagteri, da Kreaturer over i en Fold
kendte man endnu ikke de nyere Hejse
paa den anden sen paa Knagen, hvad enten de er Daghvis Virksomhed for at skaffe jævne supplere Tørvefabrikationen, der navn det kunde medføre Udviklingen af So
Side
for
at lette dette lejere eller Embedsmænd.
Landevejen,
og
led, »om kan lukkes paa lang Afstand Folk solide
i
og gode Boliger til over- lig Krigsaarene var af betydeligt Om- cialister, og dem maatte Allingaabro Arbejde havde Fodermesteren spærret
Da Jagtforholdene i Statsskoven«
ved Hjælp af Snoretræk og Haandsving,
kommelig Pris er saa kendt, at det ikke fang, saa Kommunen i disse Aar næ hellere faa. Jeg traf imidlertid i Au- Vejen af med en Wire. Han glemte ifølge Postmesterens egne Ord er saaMen der havde dog i Landsbyen, som
sten ingen arbejdsløse havde.
behøver nærmere Omtale.
ning Folk, der ikke rigtig troede paa imidlertid at fjerne Wiren igen, da Ar- danne, at Jagten faktisk drives af Folk,
ligger en lille Kilometer nordøst for Sta
har
Jeg
den Forklaring; men hvis den var rig bejdet var fuldført, og kort efter kom der ikke har Raad til at leje Jagt og
spurgt Direktør Boldsen,
en Motorcyklist, Søren Sørensen, Rod derfor maa antage« i endnu mindre Grad
tionen, været en Mand, som havde tænk1 hvorfor han
netop søgt« til Auning med
tig, var man ikke i Tvivl om, at ved kærsbro, kørende
at
paa Landevejen, Han at have Raad til at ofre noget paa Forgøre Auning til et Foikeoplys
paa
sin Sagførervirksomhed (som nogle Aar
Det vil af denne Oversigt kunne kommende indflydelsesrige Mand jo ube> opdagede ikke Wiren, kørte imod den og nyelse og Vedligeholdelse af Vildtbes'anningens Arnested i Djursland. Hans senere blev til en
fastere Institution) og skønnes, at Aunings Udvikling har haft tinget burde udnævnes til Æresborger blev slynget af Maskinen hen ad Vejen, den, maa Tiden nu være inde til, at omNavn var P. M. J u h 1, og han var Fol
fik til Svar, at ban havde særlig Tillid flere Erhvervsgrene til
I bevidstløs og haardt kvæstet Til- talte gæve Jægere giver Afkald paa det
Forudsætning Auning Stationsby. Saa vidt jeg ved
stand
blev han kørt til Silkeborg Syge Privilegium, hvorved de unddrager Statstil Befolkningen paa Egne med magre Jeg hsr raadført
þÿ
er
dette ikke siden sket
hvoraf der
mig med flere vel
) Jeg gætter imidlertid paa, at Fejlen
hue.
kassen en Ikke ubetydelig Sum i Jagtleje
þÿ
Jorder
det
som
om Folk saadanne orienterede Mænd om Aarsageme til maaske kan drages visse Slutninger,
hidrører fra den Omstændighed, at
er,
aarligt.
Sogneraadet i Byen har talt alle dem Steder har mere Energi og kratter denne riads'
livlige Trivsel, og man er Men nu har Jo saa Auning »vunde
med under den bymæssige BebygJeg er overbeviat om, at ønhver uhilSta- bedre i. Og i den Henseende var han blevet staaende ved Nævnelsen af disse i Valsen, hvad den tabte i K s
gelse, som herte til Auning þÿ
det Jæger her i Landet vil give mig Itet
tionsby, Kirkeby og Udflyttere der- ikke blevet skuffet. Det havde ogsaa Navne og disse Virksomheder.
Ingen a den"; I Fjor (1933) er den gamle Karþÿ Stockholms-Tidnirvgen"paastaar, at 1. at der skal et godt Bryst til at paafra. Tilfældet er interessant til Beværet
friske
Verdens
mest distræte Professor maa staa, at Jagton i vore Statsskove under
dem
er
Mennesker
behagelige
og
af
men
det er jo heller ikke toffelmclsfabrik genopstaaet af sin
lysning Departementets Paastand
talrige;
være
om, at det er .o s" (Departementet), at arbejde gammen med.
der hoppede ud med Fald- diaae Forhold befinder sig i alt rette Lej
ham,
nødvendigt, st der er mange, naar de Dvaletilstand, og þÿ
uden at have haft
»om fastsætter Grænserne for de
skærm
og glemte at alaa den op, fordi
Silkeborg, i Juli,
Bankens Oprettelse i 1906 fik selvføl- faa, der gaar i Spidsen, vejer deømere
bymæssige Bebyggelser.
er døn gaaet det Ikke
Udgifter til Ombygning þÿ
'A. T«n»«»<6
regnede.

Allingaabros
Auning þÿ

store Nabo.

-

gyndt ved Aarhundredskiftet som en
beskeden Snedkerforretning, grundlagt

og

Spilde

meget

þÿ-

Tysk Grænsekontor
i Flensborg.
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