Ved fællesspisningen den 19. april 2017 deltog 72 borgere fra Snaptun og omegn. True
North Efterskole og Snaptun Lokalråd havde indbudt til fælles spisning kl.13.
Den travle forstander Karen Marie Madsen bød velkommen og fortalte kort om aktuelle ting
på skolen. Der er optaget 173 elever til næste skoleår, hvilket er det største antal skolen
har haft og grænsen for, hvor mange elever der kan huses på skolen. Når jeg ikke kommer
ind på vores byggeri af hal og der ikke er nogle plancher eller tegninger hængt op, skyldes
det hensynet til de nuværende elever, som ikke kommer til at opleve hallen. De skal fortsat
føle, at de har det bedste år i deres liv på skolen, og ikke gå og ærgre sig over, at hallen
ikke er til dem.
Herefter var der god mad fra køkkenet på True North Efterskole, som blev nydt under
meget snakken.
Peter Altenborg fortalte om dagens program, der fortsatte med fællessange, Det er i dag et
vejr og Den blå anemone.
Under kaffen var der et spændende foredrag om det gamle Snaptun fra ca. 1850 til i dag.
John Madsen stod for foredraget bistået af Jens Kjær, Glud Museum, og Jørn Henriksen,
Snaptun. Omkring 1850 var der stort set kun en anløbsbro, et pakhus og et landbrug samt
nogle enkelte huse. Stedet var udskibningssted for rigtig meget korn fra Bjerre Herred og
bønderne kom kørende i hestevogn for at sælge deres korn. Snaptun har langsomt udviklet
sig derfra til i dag, hvor der ca. 250 husstande og ca. 500 indbyggere, samt 150
efterskoleelever og en del sæson arbejdere i fiskeindustrien.
Toldassistentboligen og Snaptun Færgegård blev omtalt samt Havnevej 14. I dette hus
havde postbuddet, der kom kørende med hestevogn fra Horsens om morgenen, en stald og
et værelse. Efter aflevering af posten til Snaptun, Hjarnø, Alrø og Endelave sov postbuddet
ind til ”postbådene” kom tilbage fra øerne med post, der skulle til Horsens og videre.
Bådhuset ved Tønballe blev omtalt og der blev fortalt, at fiskerne i meget gamle dage
brugte kampestenshuset til at opbevare is, som de skar af den frosne fjord. På den måde
kunne fiskerne få is til at komme over deres fangster og holde dem friske.
Der kom opfordringer til at forsætte fællesspisningen efter sommerferien og gerne med
fællessang og nye foredrag. Snaptun Lokalråd tager det op på generalforsamling den 9.
maj 2017. Her kommer der et foredrag om tilblivelsen af de nye Snaptunssten.
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Efter et dejligt måltid varm mad nydes kaffen og der lyttes til Snaptuns historie.

Der ses på billeder af Snaptun by.
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John Madsen fortæller og viser billeder assisteret af Jens Kjær og Jørn Henriksen.

Historien om ”postbuddet” fra Horsens blev der lyttet til.
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