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I de sidste 45 Aar har Rougsø Herred ugentligt haft en >levende< Forbindelse med
Randers ved en gammel, fordringsfri, men ærværdig Skikkelse, som hedder Mikkel
Rasmussen, i daglig Tale kendt under Navnet >Mikkelposten<. Han hører til de stille i
Landet, der aldrig trænger sig frem, men udfylder desto mindre sin Plads i Samfundet fuldt
saa godt som nogen. Mikkel Rasmussen boer i Lille-Sjørup, midt i Rougsø Herred, hvor
han blev gift 11. Juni 1843.
1848 begyndte han at rejse som Bud eller privat Post mellem Rougsø Herred og Randers.
De første Aar gjorde han Rejsen til Fods 2 Gange om Ugen; senere red han den ene
Gang og gik den anden, indtil han omsider kørte for endelig at benytte Dampskib eller
Jærnbane. Men endnu rejser og forretter han Ærinder af de mest forskellige Slags til Trods
for sin høje Alder.
At M.R. til Trods for sit stille og tilbageholdende Væsen i en mærkelig Grad har vundet
Folks Agtelse og Kærlighed, derom vidner efterfølgende.
I Søndags, på Guldbryllupsdagen, var Lille-Sjørup By klædt i Festdragt, som vel næppe
nogen Sinde før. Huse og Gaarde vare rigt dekorerede med Flag, Blomster og Guirlander,
og saa langt Øjet kunne række i Rougsø Herred, saa man Flagene vaje i den straalende
Junisol. Næsten i hver By mindes man det ærværdige Guldbrudepar. Og det er ganske
naturligt. Der er næppe ret mange ældre Mænd i Rougsø Herred, uden at de have haft
Bud med >Mikkelposten< til eller fra Randers. For mange har han besørget Tusinder af
Ærinder og slæbt Tusinder af Kroner og Hundrede af Pakker frem og tilbage og gjort det
med en exemplarisk Trofasthed og Akuratesse. For at gøre Dagen saa højtidelig som
Forholdene tillod, havde 14 Mænd i Lille-Sjørup og nærmeste Omkreds foranstaltet en lille
Bryllupshøjtidelighed hos Gaardejer S. Chr. Rasmussen i Lille-Sjørup, til hvilken man
havde indbudt Guldbrudeparret med deres 7 Børn og Svigerbørn og omtrent en Snes
Børnebørn.

Hele Familien fulgtes til Kirke i Ørsted og nød Nadvaren i Forening, i hvilken Provst
Langballe taler hjærteligt og varmt til de Gamle. Ørsted By flagede ogsaa paa
Højtidsdagen. Ved Ankomsten til Hjemmet modtoges Guldbrudeparret af Inbyderne til
Festen, medens Musikken blæste i Gildegaarden.
Et lille Uheld, der ret kunde have gjort et sørgeligt Afbræk i Bryllupsglæden, indtraf ved
Hjemkomsten, idet et lille 2 Aars Barn kom ind under Hestene for Faderens Vogn og blev
først trukket frem mellem Vognhjulene; men det slap lykkeligvis med nogle ubetydelige
Skrammer.
Bryllupssalen var pyntet med Flag, Blomster og Grønt samt Skjold med Parrets
Navnetræk.
Mølleejer Sørensen, Holbæk Mølle, bød paa Indbydernes Vegne med Familje
Velkommen.
Lærer Nielsen betegnede Brudgommen som en Hædersmand, der havde tjent sine Sporer
i et trofast Arbejde, navnlig ved i 45 Aar at være Budbringer mellem Randers og Rougsø
Herred ude at falde for de Fristelser, der ofte kunde ligge paa en saadan Vej. Og Hustruen
maatte dele halvt med ham af Hæderen; thi som Hjemmet er, saa er i Reglen Manden.
Sluttelig betonede han, at Ægtefolkene havde været trofaste i deres Gudsforhold; derfor
var Guds Trofasthed kendelig med dem ogsaa paa deres gamle Dage, saa man sikkert en
Gang, tidlig eller sent, efter som der maatte forundes dem at leve, kunde sætte det
gamlebekendte Ord paa deres Gravsten: >>Han (ellerHun) troede de Ord, som Jesus
sagde, og gik bort<<. Derefter blev der af Sørensen, Holbæk Mølle, overrakt dem en Pokal
med Indhold 125 Kroner i Guldpenge. Pokalen bar Indskriften: >>Mindegave fra Randers
By<<.
P. Pedersen, Langtoftegaard, takkede Mikkel Rasmussen for trofast udført Gerning og
mindede om, at >>graa Haar er en dejlig Krone, naar de findes paa Retfærds Vej<<. Her
fandtes de paa Retfærds Vej, og det gamle Par stod i Trofasthed, Ærlighed og
Uegennyttighed som et lysende Eksempel for alle andre. Ved Bordet blev afsunget en
Sang, der var forfattet i Dagens Anledning.
Sørensen talte for Børnene og mindede om, hvad de skyldte for en velsignet Opdragelse.
Midt under Festlighederne ankom Distriktslæge Frandsen med Familje. Han vilde ønske
Mikkel til Lykke, skønt han var en af hans daarligste Kunder, eftersom han vistnok aldrig
havde saa meget som set ham i Munden.
Mikkel Rasmussens Søn takkede paa Parrets og Familjens Vegne.
Om Eftermiddagen mødte den ene Deputation efter den anden fra Udby, Holbæk, Kare,
Ingerslev, Store-Sjørup, Tørslev, Voer, Ørsted, Bode og Allingaabro foruden en Mængde
Gratulanter. De forskellige Deputationer overbragte Brudeparret Skrivelser med Hilsen og
Tak i Form af klingende Mønt, alt med den Tilføjelse: >> Brug dem og nyd godt af dem
paa dine gamle Dage<<.
Hen paa Eftermiddagen ankom Pastor Vinding fra Voer. Han talte i kjærlige Ord til de
Gamle og mindede om den hæderlige Børneflok, der havde haft et velsignet, om end
tarveligt Hjem. Han vidste, at der var foretaget en Indsamling i Rougsø Herred og
betonede, at de smaa Pengegaver fra Venner i Omegnen skulde være >>Rougsø Herreds
Dannebrogsorden<< til >>Mikkelposten<<.

Ialt indkom der fra Randers og Rougsø Herred over 450 Kroner, der jo er en ganske net
Sum efter de Gamles Forhold - under alle Omstændigheder et Vidnesbyrd om, at et
hæderligt, trofast Arbejde, om end i beskeden Tilbagetrukkethed, ikke savner
Paaskønnelse.
Mikkel Rasmussen er 78 og Hustruen 79 Aar.
Petra Hansen, Udby.

