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Fortælling af Børge Lindorff (1906-2000)
Fra arkivets båndsamling har vi fundet denne beretning, som følger:

En lille historie fra gammel tid i Vindinge.
Jeg husker ”den store Rasmus”, han boede på vejen op til Bethania (i Rosenvang) i
et langt hus, han kørte med fisk, jeg kan ikke sige, hvordan han fik fisken fra
Roskilde til Vindinge, men han kørte med trillebør. Han kørte rundt på vejene i
byen og solgte fisk, men han kørte ikke hver dag. Når han ikke kørte med fisk, så
slog han sten, altså skærver, og det foregik der, hvor nu den sidste sten er sat fra
krigen (1945) op til Anton Larsen, (Mørbjerggård - i dag Rosenvang ud mod
Tingvej) dengang var trekanten større. Der stod ”Store Rasmus” og slog sten fra
klokken 5-6 stykker om morgenen til otte om aftenen, det var store sten, der blev
hentet ude i grusgraven hos Hedebo (ved Tune). Det var meget tit Thomas, der
kørte sten op til ham (med to Nordbakker), store kampesten, og dem smadrede
”Store Rasmus” til skærver. De skærver blev brugt, når damptromlen kom til
Vindinge og skulle reparere veje. Men det var ikke så lige til, at hente de sten - jeg
har været med Thomas i grusgraven flere gange. Han læssede et halvt læs - for
hestene kunne ikke trække mere op - og læssede dem så af, når han kom op (af
grusgraven). Så kørte han ned igen og læssede et halvt læs til og trak det op med
hestene, og så læssede han dem op igen, han lige havde smidt af. Det var det
samme, når damptromlen var herude, og han kørte grus til vejen. Det var på
samme måde, det halve læs op og så læsse af, og ned efter et halvt læs igen og så op
og læsse det på igen, han lige havde læsset af.
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