
 En hesteven fylder 70
Carlo Rasmussen oplevede de store heste-

markeders tid i Smedegade og pusler som 
næsten — 70-aarig stadig med heste

Hver dag er Carlo Rasmussen i staldene i flere timer. — Her er han 
fotograferet sammen med „Cicero". Det er kun et par aar, siden Carlo 
lagde ridningen paa hylden, men til fods er han stadig en hestenes

ven af 1. klasse.

En hesteven og en børneven, som 
er kendt af mange i Horsens, 
fylder den 14. december 70 
aar - C a r l o  R a s m u s s e n ,  
S t e f a n s - gade 13. Heste og børn 
har en meget stor plads i hans 
hjerte, og de holder af at være 
selskab med Carlo — 
efternavnet hører man ikke saa 
ofte. Lige saa sikre, som børnene 
altid kan være paa en venlig og 
pudsig bemærkning fra Carlo, er 
hestene i hans nærhed paa sukker 
fra hans altid fyldte lommer.

Carlo Rasmussen har tilbragt 
hele sit liv i Horsens — med und-
tagelse af soldatertiden. Han var 
dragon, og han er endnu i form til 
at præsentere de syv forberedende 
hug, som alle dragoner lærte med 
deres lange ryttersabel. Tiden som 
dragon tilbragte han hovedsageligt 
I Randers og Næstved.

Noget af det, som Carlo Rasmus-
sen husker bedst fra aarene 
derefter, er den tids store 
hestemarkeder i Smedegade. 
Hestemarked var der hver 
maaned, ofte med saa mange 
heste, at de kunne naa fra 
Nørregade til Nørretorv, og mange 
gange har Carlo mønstret heste i 
gaarden ved Munchs Hotel (nu Ny 
Missionshotel).

I otte aar var Carlo Rasmussen 
bagerikarl hos bagermester Søren 
Knudsen i Smedegade og kørte her-
fra brød ud i byen. Senere havde 
han nogle aar med vognmandskør-
sel, og i 1943 kom han til Ceres 
som bryggeriarbejder. Paa Ceres 
havde man endnu heste til materiel-
kørsel, og ofte lagde Carlo vejen om 
ad stalden.

I 1959 kom der paany liv i stal-
dene ved malteriet — sammen med 
brygmester Axel Olsen kom ride-
hestene, og de har været Carlos 
kælebørn siden. Spørger man ham, 
hvem af de skiftende heste, der 
har været kæledæggen, er svaret: 
Ingen — jeg har været lige glad for

dem alle. — Han har været paa 
mange rejser med hestene, til jag-
ter og stævner, landet rundt, og 
alle, der kender Carlo, ved, at heste-
ne har han aldrig svigtet.
Vi tillader os at tro paa, at alle 
Carlos hestebekendte vil vrinske et 
højt og hjerteligt tillykke paa tors-
dag. Susie.
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