Byvandringen i Hallenslev – En succes, der vil blive arbejdet videre med!
Tekst: Tove Tieldow – fotos: Niels E. Jensen.
Onsdag d. 23. maj 2012 havde Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune inviteret til Byvandring
i Hallenslev, og bestyrelsesmedlemmerne var meget spændte på, hvor mange der ville dukke op –
og ”aldrig har så mange mennesker været i byen”, som journalist Jan Holm refererede i avisen.
106, og måske endda lidt flere, dukkede op ved kirkepladsen, hvor turen skulle starte fra, og i
strålende solskin blev de modtaget af arbejdsgruppen Bøje Larsen, Svend Jensen, Henrik Pedersen
og Jens Rasmussen – 2 var født i byen, 2 havde boet der i mange år - samt naturligvis foreningens
øvrige bestyrelse.
I en utrolig god stemning blev de mange mennesker guidet ud til Svinget, og de 4 fortællere gik på
skift i gang med at berette om tiden fra 1901 – 2011. Trafikken måtte så indrette sig, da tilhørerne
fyldte godt op, og når vinden var i ryggen på de 4 herrer, så kunne vi også høre alt det spændende,
der blev fortalt.
Vi fik fortalt om de mennesker, der havde boet i de huse, vi kom forbi, om de forhold, de havde
levet under, og bl.a. om hvilke drengestreger der var ”moderne” dengang, hvilket blev modtaget
med latter og bemærkninger som f.eks. om sejlgarnsbomberne: ”Det kan jeg godt huske!”
Ornemanden, og måden han arbejdede på, var et emne. Skolen og skolelærere (ikke altid populære)
blev også beskrevet med smil og bemærkninger fra tilhørerne. Et biskopcitat, der lød: ” Han er en
mådelig lærer”, kom også med, og i det hele taget var det tydeligt, at en af grundene til, at så mange
var dukket op, var 1: At se ens barndoms by – 2: At møde nogen, man kendte fra dengang…
Vi sluttede turen med en beskrivelse af ”Venteskoven”, stedet hvor man ventede på hinanden for
samlet at blive kørt til (pålagt) arbejde på Sæbygård, og så ventede kaffen i den store lade på
Valdemar Kaas´s gamle gård.
Her var opsat billedtavler og fremlagt mapper med gamle fotos og papirer, og ”overvåget” af 2
kæmpestore, røde supermoderne traktorer, blev det hele studeret flittigt sammen med indtagelsen af
kaffe og hjemmebag, mens snakken gik på kryds og tværs om barndom og ungdom, før og nu!
En udbytterig og dejlig aften – Vi har ikke fået armene ned endnu – tak for turen!
Journalist Merete Jensen refererede bl.a., at de 4 herrer i arbejdsgruppen havde udvist en glæde,
et engagement og stolthed over at være udrundet af Hallenslev By og dens historie, og også at det
vil de fortsætte med! De starter op igen d. 5. sept. i Hallenslev Kirkes Graverhus.
Foreningens egnsrepræsentanter vil ligeledes gå i gang her i efteråret, og hvis nogen har
interessante fotos/oplysninger/forslag til kommende ture m.m., så kan man henvende sig til
Lokalhistorisk Forenings formand: Bøje Larsen på mail: blarsen5@hongnet.dk

