
HORNE LAND FØR OG NU

PALLI  BARBER

Rasmus Roulund Jakobsen, bedre kendt som Palli, var nok en af de mest kendte personer i Horne 
og omegn,  både i  kraft  af  hans  forretning som af  hans  fantastisk  mange gøremål,  hvad denne 
historie fortæller lidt om.
Palli blev født i 1900 i den sydlige ende af “Treenigheden” i Nørreballe og var den ældste ud af en 
søskendeflok på 9.
I 1926 åbnede Palli sin første “frisørsalon”. Det var i gavlen i det gamle hus Vesterballe 30 (som nu 
er  væk)  .  Efter  ca.  1  år  blev  pladsen  for  trang,  og  han  lejede  et  lokale  i  Stoffers  hus,  nu 
Amtssparekassen, hvor han drev sin forretning til han i 1929 blev gift med Marie og flyttede ind i 
svigerforældrenes hus på Hornelandevej 45.
Huset var lille og sammenbygget med nabohuset, men alligevel var der plads til både privatbolig og 
forretning. Man gik ind i en lille gang, hvor der var indlevering af rutebilpakker og apotekervarer 
m.m. Gik man til højre, kom man ind i frisør/barberstuen, og gik man ligeud, var der et rum med et 
langt bord, hvor diverse ugeblade og hæfter lå til salg, og udenfor lå et ishus. Jeg husker, som ikke 
ret gammel, når jeg skulle klippes. Frisørstolen var for stor til en lille fyr, men så havde Palli et 
brædt, han lagde over armlænene, så man kom op i arbejdshøjde. En drengeklipning kostede 50 øre, 
og så kunne der endda vanke en is oveni.
Udover at drive frisør- og barberforretning med tilhørende ishus, bladhandel og tipsindlevering, 
stod  Palli  også  i  mejeriudsalget,  var  opråber  til  andespil,  boksedommer,  pantefoged,  kelner  i 
Forsamlingshuset, postbud og sogneråds-medlem, det hele mere eller mindre på en gang. Dog skal 
det nævnes, at i udsalget derhjemme havde han stor hjælp af Marie og døtrene Lise og Hanne.
Mange vil  huske Palli  fra spillegilderne i  Forsamlingshuset.  Han rystede posen og  råbte Hulla 
Hulla så er vi klar igen, vi spiller i aften om 30 smækfede ænder ( lige meget hvor magre, de var ) 
og en eller anden hovedgevinst. De allerfleste numre ( 1 - 90 ) forsynede han med sine specielle 
“kælenavne”, og når så en havde banko, fik vedkommende som regel en personlig hilsen med på 
vejen - alt i alt en festlig forestilling.
Sporten havde også en stor plads i Pallis hjerte. Han var medstifter af Horne Idræts-forening i 1936 
og var også første formand i denne.
Hvor utroligt, det end lyder, kunne Palli også få tid til at cykle ud i sognet for at klippe og barbere 
de ældre og svagelige, der ikke kunne komme til ham, en service de var meget glade for, da de 
samtidig fik et frisk pust fra hverdagen. Palli var altid slagfærdig og god for en historie.
 Mange episoder kunne nævnes, men bladets plads tillader det ikke. En skal dog lige med. Det var 
under besættelsen, hvor der var mangel på alt. I mejeriudsalget havde en del af byens madammer 
for vane at samles ved lukketid, så det kneb for Palli at komme derfra. Så kunne han bl. a. sige “ har 
I hørt, at Emma har fået uldgarn i butikken”. I løbet af få sekunder var mejeriudsalget blæst og Palli 
kunne lukke. Om Emma havde uldgarn eller ej, anede han intet om, men han havde sine metoder.
Palli ophørte sin forretning midt i tresserne og i 1971 - 1972 overtog Mejeriet Grøndal huset og 
fjernede dette på grund af pladsmangel. Samtidig forsvandt et spændende stykke historie fra Horne 
- måske en af de mindre, men en af de mest alsidige foretninger, vi har haft. 
Sine sidste år tilbragte han hos datteren Lise og svigersønnen Johannes, indtil han døde i 1982, knap 
82 år gammel.
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