Julen 2000

Mellem hundeprutter og mågeklatter:

TO FAMILIER
GÅR NED
MED MAND
OG MUS
Familien Møller udi Egå (udtales Ek'åh) tog miniferie på
Hotellet og gik i baljen med
hotel-familien på kendt etablissement i Holme Olstrup

HOTELDIREKTØR
IGEN TAGET I
EN LODRET LØGN
Vi har hele den svinske historie

Yngste bestiger dyr

Tor mellem Puser og Mika'er

2001 - FØDSELSDAGE

Vores udpinte medarbejder, K. Kringelbach

Det var blevet december. Vi havde sat næsen
op efter det årlige pligtinterview med direktøren for Springdamvejens Hotel. Det er
aldrig en fornøjelse; han virker mere og
mere utilnærmelig og tvær. Men det var
kommet os for øre, at direktøren straks i det
nye år ville fylde 50 år. Det lød jo noget
svedent, så vi gik direkte til direktøren for at
få en kommentar.
Vi mødte en lukket dør.
- Direktøren har ingen udbredt lyst til at
tale med sådan en sladder-jurnalist, fik vi at
vide af personalet, som selv så noget forknyt
ud.
Det stopper jo ikke en god journalist,
så vi gik i marken for at grave lidt i den
historie.
Den førte os til det jyske, en lille flække
ved navn Feldballe, og her tog vi kontakt
med lokale døgnbrænder Vubbi. Adspurgt

ol.ida@grafisk.dk

HOTELDIREKTØR
TAGET I LUMMER
LUSK OG LØGN

kunne hans slørede hjerne hverken huske
hoteldirektøren eller hans adfærd i årene
omkring 1951: - Det var ret tåget i de år!
Ved et tilfældigt besøg på en nærliggende
beværtning, Spar 2, fik vi kontakt med en
hr. BetteHans, der påstod at have tjent hos
hoteldirektørens forældres landmandsbrug.
Han kunne svagt huske et yndigt drengebarn på gården, der vandrede nøgen rundt
i guds natur og sang med sin pure røst til
folk og fæ.
Vi var altså på rette spor.
Adspurgt om tidspunktet kunne denne
hr. BetteHans, ved at sammenholde med
andre begivenheder i sidste århundrede,
fastslå at det måtte være ca. 20 år efter 2.
verdenskrig, plus/minus 10 år.
Aha, vi nærmede os en forklaring.
En lokal slagterhustru kunne vældig godt
huske denne “Lejser”, som hun kaldte ham.
Et vidunderligt drengebarn med lyse lokker,
dejlige øjne og nedfaldent hår. Meget ungdommelig - og sportslig adræt.
Helt sikkert var vi på rette spor.
Den lokale smed synes vi burde kigge
i kirkebøgerne, dér måtte vi kunne finde
ham. Hvem han var. Hvorfra han stammede. Fødselsdag osv.
Hvorfor havde vi ikke tænkt på det.
Kirken var lukket, præsten var i bøn, så vi

vandrede omkring under de stolte hvælvinger. Vi fik hjælp af kirkens tjener, hr. Svith,
der hjalp os ned fra talerstolen, hvorop vi
naturligt havde forvildet os. Udsynet var
ellers bedre deroppefra. Han førte os ned i
de mørke gange under kirken og udpegede
kirkebogen fra 1950 - 2000. På side 387
fandt vi hvad vi søgte: Søn af husmand
Svend Laursen og hustru Erna Caroline
Laursen. Født 1961.
Aha....der fik vi ham.
Vi måtte tilbage på redaktionen og
checke mandens fødselsattest. Og ganske
rigtigt. Helt tydeligt var 1961 blevet rettet
i hånd til 1951. Ganske overordentligt snedigt lavet.
Vi har fået ornitograf Nikolaj Vissenlund til at gennemgå hoteldirektørens dåbsattest. Han er ikke i tvivl. Her er begået
dokumentfalsk. Thorsen/Trads go home.
Her taler vi om elegant forfalskning, som
kun blev opdaget takket være pressens altid
nævenyttige nærvær.
Hoteldirektøren lyver altså. Han fylder
kun 40 år.
I bare iver for at afsløre denne sensation,
har vi kontaktet direktørens omgangskreds.
Konfronteret med den nøgne sandhed
finder man omgangskredsen nikkende, som
var en prås gået op for dem: - Så forstår vi
det bedre, siger nogen. - Jamen, vi har også
altid syntes at han så meget yngre ud, siger
andre.
Nu er spørgsmålet: - Hvorfor i alverden
vil denne mand lyve sig ældre end han er?
Gemmer han på andre hemmeligheder fra
ungdommen? Er han bare flov over sit ungdommelige udseende? Eller han han bare en
infantil lystløgner?
Kan nogen igen se denne mand i
øjnene?
Sidste- Sidste - Sidste
På grund af de nye afsløringer har hotelværten meddelt at hans fødselsdags-fest er
udsat til senere på året, men at Hotellet
selvfølgelig er åbent på dagen.

Yngste 2R hører nu også til blandt
Yngste i børnehaven på Skovvej

Jon på 8 går nu i 2.B på Hogwarts
skole for troldmandskab

Harry Potter-fest
Der blev fløjet på Nimbus 2000 til den store
guldmedalje
Joni 7.C
blevpå
8 og
heleskole
GrifLiv, 13, gårdanu
livets
findor-holdet
udkæmpede
nye
Quiddichfor seje duller og mobil-freaks
kampe. på Hogwarts.

60 I OSLO

Sviger/mor til Hotellet,
Bedstemamma
Kathinka fyldte 60.
Holdt fest i skoven på
bedste spejdermanér,
hvor ikke meget var
planlagt på forhånd,
men alt forløb eksemplarisk og de sidste tullede ind i teltet hen på
morgenkvisten. Martine
og Ida, der skulle lave
steg uden ovn, prøvede
sig frem med en grubestegning (bål i stenbeklædt hul – bål væk, steg
i, sten og jord ovenpå),
som vi varmt kan anbefale i tilfælde af strømsvigt.

60 I SØBY

Hotellet havde sendt værten, hvis bror det
var, samt den mellemste piccolo Jon. Han
blev til lejligheden ansat som hotellets husvideo-graf. Først skulle dog bilens interiør
fotograferes, fregatten Jylland, alle aktiviteterne i LegoLand og dyrene i Randers
Regnskov. Han fik taget billeder af hanorangutangen fra Løgten (øverst). Samt
hammond-onanisten ved Oves
fest og loftbelysningen i Søby Forsamlingshus. Det
eneste piccojon
ikke fik et billede af, var Ove selv. Og det
var synd. For han var jo kønnere end sjældent set og strålede om kap med musikken.
Med Ove som klar vinder.

83 I HØVRINGEN

Springdamvejens Hoteltours havde arrangeret en - siges der - vellykket nytårstour til
det hvide nord. For familie, venner og løsøre. Masser af billeder findes på CD-rom
hos udvalgte agenter i Århus og Oslo. Man kan også henvende sig i receptionen på
Hotellet, hvis man ønsker at kigge med.

En BestePapa og en BesteMargareth parret
2 x Bedste lod sig i år vie på det lokale
borgmesterkontor. Desværre var Hotellet ikke
repræsenteret. Men fra det norske har vi modtaget dette billede, som angiveligt skulle være
det officielle bryllupsbillede. Det forlyder ikke,

hvem fotografen af dette billede er, men det
synes at have været en rystende oplevelse. Der
er gået rygter om at den anonyme fotograf
skulle være BedsteMama, men det må være
tydeligt for enhver, at hun er nr. 2 fra venstre.

Vi ønsker alle en Dejlig Jul og vil håbe alt det bedste for det Nye År.
Gid Helbred og Lykke må må blive jer tildelt i Rigelige Mængder, og gid
Sandheden endelig vil gå op for Hotelværten.

SPRINGDAMVEJENS

HOTEL

- nu med pigekammer i kælderen

