avl, ved, at for at nå de bedste
resultater er det ikke nok, at
de rette arveegenskaber er til
stede, og det er ikke nok, at
ejeren er nok så hesteinteresseret. Det er lige så vigtigt, at
det er en dygtig mand, der star
for den daglige pasning.
Derfor var det lige O. meget
en hdersbevisning for Niels
Chr. Nielsen, da han i 1900 drog
til Odense til landmandsudstillingen, fremviste hingsten, og
overværede at „Aldrup Munkedal" fik den fornemmeste
mie, „Kongepræmien".
Det er nu 72 år siden, det
skete, men Niels Chr. Nielsen
har stadig minderne fra det år,
og på vggen i hans værelse på
De gamles Hjem hænger der et
billede of „Aldrup Munkedal":
„Jeg kan ikke undvære ham"
siger den vordende fødselar om
billedet.

Tre pladser pa
Horsens-egnen

Niels Car. Nielsen fylder nu 100 år og mindes of te sit arbejde
med den berømte hingst fra Horsens.
En hingstepasser fylder 100
år.
Umiddelbart synes man, det
er de 100 Ar, der er det mest
bemærkelsesværdige, men i dette tilfælde har hingstepasserjobbet mindst lige så stor interesse.
Manden, der er tale om, er
Niels Chr. Nielsen, der bor på
De gamles Hjem i Sabro vest
for Arhus, men for et par menneskealdere siden boede han på

Horsensegnen, hvor han blev en
agtet hingstepasser, og den
be-rømteste hest, han da passede,
var „Aldrup Munkedal".
„Aldrup Munkedal" er den
berømte jyske hingst, hvis statue star foran Bygholm Landbrugsskole, og i dag er der
næppe en stamtavle over en
hest of denne race, hvor ikke
der et sted blandt anerne star
navnet „Aldrup Munkedal".
Enhverv, der har forstand på

Men der har været andre heste i Niels Chr. Nielsens liv end
den berømte hingst. Fra sit
hjem i Borum ved Sabro kom
han til Bjerre herred, hvor han
i flere år havde plads i Vrigsted.
Her kom han rigtig til at beskæftige sig med sit ynglingsarbejde: At passe heste, og det
var også dette arbejde, han
havde, da han senere fik plads
på en gård i Grumstrup.
- Der var jeg dog ikke så
glad for at være. Jeg var godt
nok med rundt og se på heste,
bl. a. på Lolland men kosten
var ikke god, så da bestyreren
på Hammersholm på rejsen
hjem fra Lolland spurgte om
jeg ikke ville være hingstepasser hos ham, slog jeg til,
- På Hammersholm deltog jeg
ikke i det almindelige markarbejde, men passede udelukkende hingste og tog rundt med
dem til bedækninger.

Diplom for dygtigt
landbrugsarbejde
Men selv om Niels Chr. Nielsen nogle år senere forlod Horsensegnen, har han stadig forbindelse med Bjerre Herred.
Hans kone fandt han 1 dette
herred, og hendes familie bor
der endnu.
Han flyttede fra Horsens, da
han som 36-årig blev gift og
købte en ejendom på Sabroegnen
Fra den tid. hare han et diplom
fra De samvirkende jyske Husmandsforeninger, der belønnede
hans dygtighed som landmand.
Nogle år senere døde hans
hustru, og det begyndte of „gå
lidt skævt" for ham. Han kobte
en anden ejendom i Sabro, men
matte gå på dagleje for at få
det til at gå rundt.
„Aldrup Munkedal", som måske ikke var blevet så beremt, hvis Så satte et hospitalsophold
ikke Niels Chr. Nielsen havde passet den.
en stopper for den aktive

landmands virke, og han flyttede til De gamles Hjem, hvor
han til oktober har været i 28
år.

Førsteret over
avisen
Mens man normalt taler om,
hvor mange konger, man har
levet under, kan Niels Chr.
Nielsen fortælle, at han har
boet på hjemmet under fire bestyrere. En sådan ancienitet og
alderen giver ham en
selvføgirtaædenføs.
der Mr dagens avis til gennemlæsning.
Sin aktivitet udendørs, har
Niels Chr. Nielsen dog ikke lagt
på hylden. Klipning of alle
hækkene på hjemmet har altid
sorteret under ham, og dette
arbejde regner han dag også
med at kunne klare til sommer.

Borgmesteren
kommer til
frokosten
Derudover Or der en times
tid hver dag med et spil kort og så bliver der met en masse
cigarer:
- Jeg troy ikke 10 kan gore
det om dagen. Der skrives så
meget om at man Mr kræft, når
man ryger meget, men det har
jeg nu ikke mærket noget til.
Og kan det gore så meget, at
jeg ryger meget, når det nu
smager mig så godt?"
På mandag skal der festes for.
Niels Chr. Nielsen. Til frokosten på hjemmet bliver en of
g sterne borgmester A, Hyllested, Arhus. Om aftenen holder
vennerne i Sabro fest for den
100-årige på Sabro Km - fester
som fødselaren glæder sig til.
Der bliver dog måske en enkelt ting, der kommer til at genere: - Jeg har en fejl, og det
er, at jeg ikke kan høre så godt
længere. Det kniber, når der er
mange samlet, men så læner
jeg mig tilbage og ryger en cigar, så kan de andre snakke
imens.
Nuser.

