Sognefoged - et mellemled
mellem befolkning og politi
Sognefoged Søren Kjeldsen, Torp, fylder 75
aar paa søndag
af Dannebrogsordenen. Han har
været sognefoged I Underup sogn
siden 1930. Dette hverv, som han
selv betegner som et mellemled
mellem befolkningen og politiet,
havde hans far, gdr. Mads Kjeldsen,
Torp, og hans morfar, Jens Balle,
Torp, ogsaa bestridt. De var ogsaa
begge dannebrogsmænd. Men det
er ikke det eneste omraade, hvor
Søren Kjeldsen har fulgt i fædrenes
fodspor. Hans far var saaledes formand for Torp Brugsforening i 25
aar, og for samme brugsforening
var Søren Kjeldsen formand og
regnskabsfører I 35 aar, fra 1928
til 1963.
I Søren Kjeldsens hjem var en
børneflok paa ni, og 11 aar gammel tjente han i Underup, hvor han
fik 35 kroner for en sommer. Arbejdsdagen begyndte kl. 5 og sluttede kl. 19, saa han fik til tider lov
at sove i skolen. Men det betød dog
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ikke, at han blev en sinke, tværtFhv. gdr. Søren Kjeldsen, Torp, imod, han havde nemlig gode evfylder 75 aar søndag den 7. janu- ner, og de blev senere taget I brug i
fuld udstrækning, baade hjemme
ar. Søren Kjeldsen, som har levet paa fødegaarden, som han paa en
det meste af sin tid i Torp, tildel- dygtig maade drev fra 1920 til
1959, og I de mange tillidshverv,
tes for fem aar siden ridderkorset
han blev tildelt.
Som ung var han elev paa Vestbirk Højskole to vintre og paa Korinth Landbrugsskole én vinter.
Desuden var han paa delingsførerkursus paa Ryslinge Højskole og
ledede en aarrække gymnastik paa
sin hjemegn. Da faderen drev hesteavl, fik Søren Kjeldsen ogsaa
lyst til heste og deltog bl. a. i et
kursus, som De samvirkende danske Hesteavlsforeninger holdt
Aarhus. Han havde derefter plads
hos hingsteopdrætter Poul Andersen I Smidstrup ved Bogense, hvor
han passede syv hingste plus en del
hingstplage. Da han blev selvstændig, var det dog hans kreaturbesætning, der udmærkede sig. bl. a.
med adskillige 1. præmier for saavel køer som tyre paa dyrskuer.
Han var medstifter af Underup
Sogns Kontrolforening I 1924, og
var dens formand de første fire aar.
Desuden var han formand for Torp
Mejeri fra 1928 til 1932 og fra 1946
til 1958 samt formand for Nim-Underup Sparekasse fra 1960, indtil
den lagdes ind under Banken for
Brædstrup og Omegn i 1966. Fra
1 929 til 1943 og igen fra 1950 til
1954 var han medlem af Nim-Underup sognerand, og fra 1933 til 1943
var han kasserer og sekretær for
Lundum Mølles Mergelselskab. Siden 1957 har han ogsaa været formand for Jydsk Landhypotekforenings taksationsudvalg for Skanderborg amt.
Søren Kjeldsen og hustru byggede i 1960 et hus paa en parcel fra
gaarden, og her er en storslaaet
udsigt til Nim skov og Horsens.
Søren Kjeldsen har aldrig været
bange for at sige sin mening, og
han kan fortælle mange interessante træk fra tidligere tider.

