
", -

' --

l 
Anne Larsen har den gave at kunne se det fascinerende og skønne ved det, andre blot tager for givet elæ,:j 
slet iJ.I(e lægger mærke til. Lørdag fylder hun 80 ar. -Foto: Klaus Madsen. ., 

Morsingbo'har sat sig 

mange spor i Heltborg 

Fødselar: Anne Larsen, 
Landevejen 61, Heltborg, 
fylder 80 år lørdag 18. 
september " 

Af Kaj E. NielseR 

Tit. 9795 1932 


Lør(~,ns Tødselar er 
morsIngbo: 

- Men det er ikke noget, 
jeg normalt gar og praler 
af, siger Anne med en 
smil. men jeg har da lov at 

. være taknemmelig~ 
En fyldestgørende om

tale af fødselaren kan 
næppe gøres bedre end 
med de ord, sognepræst 
Lone Hvejsel, Visb)\ brug
te i Sognebladet for et par 
ar siden: »Der findes men
neske!: der er udst)Tet 
med den gave at kunne se 
det smukke ved alting - at 
kunne se det fascinerende 
og skønne ved det. vi an· 
dre maske blot tager for 
givet eller slet ikke lægger 
mærke til. Et sådant men
nesk,- ' .... Anne Larsen,« 

Ba. .Jom og opvækst 
havd~hun i Frøslev, hvor 
forældrene.dre\· et større 
gartneri' med op mod en 
halv snes drivhuse: 

- .!.~g kan tydeligt huske, 
at min far et par gange om 

ugen kørte i lastbilen til 
Skive og Viborg for at sæl
ge såvel grønsager som 
blomstel: Vi var seks sø
skende, og det faldt helt 
naturligt, at vi efter skole
tid gav et nap med i gart
neriet, som udover min~ 

.forældre også ,gav arbejde 
til en.fem.seks ansatte. 

"Annes familie var 
stærkt præget af friskol~ 
tanken, og børnene gik i 
Frøslev Friskole. I kirke
lig henseende hørte fami
lien til kredsen omkring 
Ansgarskirken i øster 
Jølby. og det folkelige og 
kulturelle liv, der ud
spandi sig omkring det ot
tekantede forsamlingshus 
i Galtrup, var familien en 
naturlig del af. Efter fri
skolen kom Anne på Olle
rup Efterskole og senere 
på Snoghøj Gymnastik
højskole. hvor hun var i to 
perioder. 

Endnu senere kom An
ne på Odense Hånd
arbejdsskole, hvor hun 
lærte kjolesyning og an
den ha.ndgerning, og i 
1950 blev hun ansat af 
Sydthy Husholdningsfor
'ening til at undervise i 
kjolesyning og håndger
ning. Undervisningen var 
henlagt til private hjem, 
og transporten foregik 

dels på cykel. dels med ru
tebil. Distriktet omfattede 
Sydthy, Thyholm og Jegin
dø: 

-Det var ofte hårdt, men 
også et utroligt spænden
de arbejde,. hvol'Jeg kom 1 
kontakt med en m:asse " sø- . 
de og rare menneskef, sf
gerAnne __ •• 

Hun var i sin fritid i 
mange år leder af dame· 
gymnastik, og i 1955 gifte· 
de hun sig med Børge Lar
sen. Efter et års tid i Hu
rup købte de en gård i 
Heltborg. Annes kulturel
le interesser førte til, at 
hun blev valgt ind i såvel 
menighedsråd som skole
nævn -og ved storkommu
nens dannelse i 1970-0gså i 
skolekommissionen. 

Skrev sange 
,,'lange har trukket på 

hendes indgående kend
skab til gamle håndarbej
der, bl.a. ved udstillinger, 
ligesom hun har fremstil
let dåbsklædet til Helt
borg Klrke. 

I Heltborg var det i øv
rigt i en menneskealder 
en tradition, at Anne 
hvert år forfattede en 
sang, der indledte årets di
lettantforestilling. Det var 
sange. hvor Annes kærlig
hed til naturen og hendes 

blik for årets omskiftelig
heder kom til udtryk på 
vers. Annes mange trave
ture over vej og ager, ofte 
med fund af potteskår til 
følge, gav hende en for
lIlOdning.om,-at·der på de
res egne; marker var levn 
fra fottiilen. ·En ~furmod
ning, som fuldt ud lilev be
kræftet ved udgravningen 
til omfartsvejen nord om 
Hurup. da arkæologerne 
fandt stolpehuller fra 
jernalderhuse. 

På Heltborg Museum er 
man nu færdig med opfø
relsen af en kopi af dette 
langhus og indtil flere si
dehuse som dem, thyboer 
færdedes i for flere tusin
de år siden. 

Anlæggelsen af om
fartsvejen medførte, at 
Annes og Børges gård blev 
nedlagt, og de flyttede til 
en nyopført villa ved Lan
devejen. Parrets to døtre 
bor i hl1\~ Frederikshavn 
og Århus - lige tæt nok på 
til , at Mormor kan følge 
de [tre børnebørns udvik
ling og vækst på så nært 
hold, som hun gerne vil. 

Når man møder Anne 
på hendes daglige spadse
reture. forbinder man ab
solut ikke denne ranke 
person med en, som nu 
har fire snese på bagen. 

Knud
Maskinskrevet tekst




