
En brokkerøvs bekendelser 

Folk der kender mig godt ved, at jeg har en tendens til, at mine følelser løber af med mig. 

Det er ikke blevet mindre efter, at jeg er blevet medlem her på siden. Som jeg har skrevet ved flere 

lejligheder er jeg ikke barnefødt her i byen, men er født og opvokset i Danmarks eneste bjergby, 

Rønde. Det er især, når jeg ser nogle af de pragtfulde fotografier af gamle bygninger der for længst 

er revet ned, at mit hjerte begynder at svulme i mit bryst. Jeg ved godt, at det er for sent nu, at 

gøre noget ved det, og tiden er også en anden, men jeg ville ønske at man kunne skrue tiden 100 

år tilbage. 

Ved en fornyet gennemlæsning af min slægtsbog har jeg fundet ud af, at min tilknytning til 

Randers er af ældre dato.  I midten af 18 hundred tallet ernærede en af mine forfædre sig som 

møbelpolstrer og sadelmager her i byen. Ifølge slægtsbogen kom Andreas Ehrenfrich Herman 

Munding – som han hed – oprindeligt fra Skader sogn. Ellers stammer de fleste af mine indtryk fra 

Randers fra min tidlige barndom, når jeg var med min far som ”Chaufførmedhjælper”. Han kørte 

træ fra Røndeskovene til Langå savværk. 

Vi skulle jo altid over broen ved Strømmen, og dem der tror, at myldretiden er et moderne 

fænomen kan godt tro om igen. Det var jo kun 6 – 7 år efter krigen og der var stadigvæk masser af 

hestekøretøjer på vejene. Turen igennem Kristrup og Randers hørte altid til turens højdepunkter 

fordi der var så meget at kigge på. Selv Kristrup var en storby i mine øjne. Han hentede også kul på 

Randers havn, som blev kørt ud til kunder på det halve Djursland. Jeg lignede som regel en neger 

når vi kom hjem fra sådan en kultur. 

Og nu kommer jeg til mit egentlige ærinde. Det Randers som jeg husker fra dengang, er bestemt 
ikke det Randers som det ser ud i dag. Og jeg ved ikke hvor mange forretninger der står tomme, da 
jeg ikke har talt dem, men det er mange. 

Har vi skudt os selv i foden, ved at lade det meste af handelen foregå i Paderup? Hvorfor skal vi 
finde os i, at hele byen er plastret til med store gule Navne og tilbudsskilte. Er det os der skal sørge 
for at Salling og Mærsk kan sætte nogle flere millioner ind på bankbogen. 

For ikke at tale om Aldi som er en Tysk Koncern og Rema 1000 som er delvis Norsk ejet.                
Var det ikke bedre, at lade alle disse penge blive i byen.  Til fortsat udvikling i Randersområdet. 

Jeg handler selv disse steder, men det er udelukkende fordi der ikke er andre muligheder. 

De omkringliggende, lidt større byer, har selv et overflod af disse konsumforretninger, som helst 
skal ligge skulder ved skulder. I gamle dage lavede de en dag ud af det og handlede ind i Randers, 
men det gør de ikke mere, da mange af vores specialforretninger også har lukket.  

Pynter de så i bybilledet?  Jeg syntes det ikke. 



Jeg kører igennem Vorup et par gangen om ugen, og jeg krymper mig når jeg ser de to firkantede 
kasser, som de har raget det gamle Bibliotek ned for, at gøre plads til. Det virker som om man 
takker og bukker når Storkapitalen gerne vil have en af deres firkantede klodser stillet op.  

 

 


