Anton Sørensen ( Skidt - Sørensen ) og hustru Mariane.

I 30’erne var der en del i Holme, der så anderledes ud, end det gør i dag. Kom man
f.eks. ad Hjulbjergvej fra østsiden, var der lidt efter skolen en grusvej, der førte syd
om præstegården. Få meter længere henne mod øst ved de store asketræer, hvoraf det
ene står endnu, var der en lille smal sti, som fortrinsvis blev benyttet af skolebørnene.
Når man kom til indgangen til præstegården, lå præstedammen til venstre for vejen.
Umiddelbart derefter lå der en ejendom, der var ejet af Anton Sørensen - også kaldet
Skidt Sørensen. Øgenavnet havde han fået, fordi han kørte med skidt, d.v.s. affald fra
FDB’s fabrikker. Det var hampaffald fra rebfabrikken. Dette solgte han til bønderne,
som brugte det til at dække over roekulerne. Hvad han ikke fik solgt, spredte han ud
på sin mark; men så ville der ikke rigtig gro noget bagefter.
Desuden hentede han mask på Ceres i Århus. Det var affald fra ølbrygningen. Det
fodrede han svin med. Til stor morskab for børnene blev grisene fulde.
Sørensen havde også kalkuner. De skræppede sådan op og gjorde sig til, at vi børn
var bange for at gå der forbi.
Anton Sørensen var gift med Mariane, og de fik seks børn. Mariane blev kaldt
madam Sørensen. I forvejen havde vi en madam i Holme. Det var jordmoderen, der
altid kun hed “ Madammen “.
Vi havde til gengæld tre fruer - nemlig præstefruen, fru Gadborg og fru Kristensen.
Sidstnævnte var barnefødt i Holme og blev af sine jævnaldrende bare kaldt Nora.
Sørensens ejendom grænsede op til Jelsbakvej. Lige overfor på den anden side af
vejen boede Bukdal, som var gartner. Han havde solgt en del af sin jord til sin
svigersøn - Arne Kristensen- og datteren Nora. De byggede hus der. Det fik navnet
Solhjem. Det var et af de huse, der lå der, hvor nu Føtex ligger.
Anton og Mariane havde to børn, der kom til at bo på Kalkjærvej. Det var Carla,
som var gift med Marius Larsen. De boede i nummer to hus på venstre side , når vi
kommer fra Holme. Deres søn John overtog huset og boede der lige til sin død for et
par år siden. Hans enke bor der stadig. Føtex havde planer om at købe det og
nabohuset til parkeringsplads. Det sidste blev solgt og betalt godt. Så begyndte
naboerne at protestere. De ville ikke have bilos og uro omkring sig, og desuden ville
deres huse falde væsentlig i værdi, - så Johns kone bor stadig i sit hus, og Føtex har
vist opgivet det projekt.
Sørensen var også en slags ejendomsmægler. Han solgte f. eks. Huset på Vigevej til
Havneknudsen, og han havde to huse på Kalkjærvej i handel. Det var Ove Hansens
hus, huset efter smedjen, som i ældre tider havde huset Holme Brugsforening til den
ene side og købmandsforretning til den anden.
Dette hus ville hans datter Dora og hendes mand, Johannes Jensen, gerne have haft.
Af en eller anden grund fik de det ikke. - Derimod købte de af ham det gamle stuehus
til Holme Nygaard, efter at den var flyttet til sit nuværende sted..

Johannes Jensen var bornholmer. Han og Dora havde fundet hinanden på Tåsinge,
hvor de begge tjente. De fik fire børn sammen. Deres ældste Grete og hendes mand
Erling Andersen overtog huset og har boet der siden 40’erne. De har en
antikvitetsforretning i Norsgade i Århus. Den har de gennem årene skiftevis passet.
Hele deres hjem er fyldt med gamle ting. Ud over en elektrisk vaskemaskine, et
badeværelse og et elkomfur er det hele, så vidt jeg kan se, helt som i gamle dage. Der
er kakkelovne i stuerne og et gammelt komfur i køkkenet til at varme huset op med.
Engang har Grete malet gamle ordsprog med gotiske bogstaver på bjælkerne. De er
desværre slettet. Ved indgangen fra Kalkjærvej er der et staldvindue, hvor Grete altid
har haft en lille udstilling bag ruderne. Den peger hen imod den årstid, hvori man
befinder sig. Til jul er der f. eks. altid pyntet med nisser, og hvad der hører julen til.
Enhver kan og bør standse op og kigge ind der.
Kigger man rundt i haven, får man øje på mange stenskulpturer, som Erling selv har
lavet.
Dette er nedskrevet af Signe Rasmussen den 15. januar 1997.

Siden er der sket følgende:
Den 13. November 1997: John Larsens enke har nu solgt sit hus til Føtex .
Den 25. August 1998.
Vagn Jensen undrede sig over, at der ikke mere blev pyntet op i det lille staldvindue
ved indgangen fra Kalkjærvej.
Det har følgende forklaring:
Grete fik i foråret en hjerneblødning og er blevet lam i den venstre side. Hun sidder
nu i kørestol. Heldigvis fejler hovedet ikke noget. Hun kan tale, le og græde, og hun
kan godt lave lidt småreparationer på deres gamle ting.
Ud over hjælp om morgenen til at få Grete op og blive vasket, klarer Erling det hele
derhjemme.
Hanne, deres datter, hjælper vist nok noget til med rengøring.
Grete træner flittigt, og sidst jeg så hende var hun virkelig blevet bedre. Det ser ud
til, at hun kan komme til at gå igen.
Jeg har den 13. november 1997 vist det nedskrevne til Grete. Hun ville gerne have
følgende
historie med :

Gretes moster og mor tjente på Tåsinge. Agnes og Dora hed de. En dag dukkede
deres lillebror, Rudolf, op. Det eneste, han medbragte, var hans violin. Han var så
sikker på sine søstre, at han ikke behøvede at kere sig om andet.

Mariane Munk Sørensen født Nielsen var gift med Anton Laurits Sørensen.
Deres børn:
Carla
født 16-07-1888.
Ernst
født 23-07-1890
Dora
født 18-12-1892
Hugo
født 24-09-1893
Agnes
født 08-05-1896
Rudolf
født 24-01-1902
Dora Jensen født Sørensen gift med
Johannes Jensen.
Deres børn:
Grete
født 25-11-1921
Åse
født 01-08-1925
Anne Marie født 04-03-1928
Reinholdt født 22-12-1933
Grete Lilian Kjøler Andersen født Jensen
gift med Erling Andersen.
Deres børn:
Hanne Louise født 22-02-1943
Leo
født 03-04-1944
død 13-11-1997
Ole
født 22-12-1954

Oplysninger nedskrevet af Signe Rasmussen.

