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til før år 1900 og som er blevet brugt af
mange forskellige organisationer.

På Sleipnersvej 29 finder vi Bækkelund,
en nedlagt restauration med beboelse,
som blev opført i 1949 af Søren Sommer. Byggeomkostninger løb med alt
inkl. op til 35.000 kr. Straks fra starten
var der stor søgning til stedet, og mange
silkeborgenser har i årenes løb holdt deres familiefester eller bare drukket en
kop kaffe på den naturskønne plet, som
ligger midt i et sumpet skovområde.
Området blev tidligere kaldt „Tujkær“,
som kommer af tuer i kæret: sumpet område.
Men før den tid var stedet kendt for
sine skydebaner, som kan føres tilbage
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Omkring år 1900 brugte Silkeborg
Skyttelaug området til en årlig tilbagevendende skyttedag. Skytterne kom sejlende til stedet, og det var et prægtigt
syn, når en hel flok både fra Silkeborg
stævnede over søen og lagde til ved anløbsbroen ved Gl. Kjærsgaard ikke langt
fra Bækkelund. (Kjærsgårdsbroen var
endnu ikke bygget). Og med musik i
spidsen marcherede man til Bækkelund
Der blev så skudt dagen lang, og man
endte med medbragt kaffe og præmieuddeling sidst på eftermiddagen.

Trykt hos Silkeborg Kommunes
Indkøbskontor

Senere indrettede
Hvinningdal Skytteforening sine baner på stedet. I 1913
var der i sommerhalvåret skydning

Silkeborg Biblioteks Forlag
Hostrupsgade 41a
8600 Silkeborg

Familien Abildgaard
besøger Bækkelund i
1928
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I slutningen af krigen kom der en dag
en større forsamling soldater til stedet.
De medbragte hornmusik og rigeligt
med drikkevarer. Mange af soldaterne
var kun store drenge, der var på vej til
østfronten. Oppe i slugten fik de lov til
at drikke alt det øl og spiritus, de havde
lyst til, og der blev uddelt små præmier,
der kun bestod af små ubetydelige ting.
Flere af de store drenge sneg sig væk
og sad i skovtykningen og græd, da de
godt vidste, hvor de skulle hen. Søren
Sommer og en medarbejder, Henry
Mogensen, havde sneget sig op bag skydebanen, hvor de fulgte afskeden med
de tyske drenge.

Bækkelund før 1939

4 x 4 tømmer, der var malet et stort træ
som skydeskive, hvor man halvskjult
ved siden af træet så et hoved med en
hjelm og i ansigtet et øje som var skydeskive. Der var også i slugten et område,
hvor soldaterne lærte at kaste håndgranater.
Der var i „tyskertiden“ skydebaner tre
steder ved Bækkelund. I grusgraven på
venstre side af Sleipnersvej, nu nr. 35,
skråt over for, hvor der var øvelseskast
med håndgranater og lidt fremme på
højre hånd, var der en mark, hvor den
store skydeskive var opstillet. Her i år
2002 kan man stadig, trods det at området er bebygget, se skydehullerne i terrænet.

hver søndag formiddag, samt en til to
aftner om ugen. Foreningen blev nedlagt omkring 1918-20. Skydebanen
blev i første verdenskrig 1914-18 benyttet som øvelsesområde for danske
soldater.
Under anden verdenskrig 1940-45
brugte tyskerne den store slugt nord for
ejendommen til skydeøvelse. Da Søren
Sommer selv var interesseret i og kendt
med skydevåben, fulgte han deres skydeøvelser med stor opmærksomhed.
Tyskerne opstillede en stor skydeskive i
6

Eksempel fra Bækkelunds gæstebog

Avis, prokurist Henning Jensen fra Peter
Jessen, landsretssagfører Kristian Alkjær
(Mogensen), og gymnasieelev Jens Lidegaard, der senere blev sognepræst/provst
i Vinding.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Søren Sommer bestemt ikke var
tyskvenlig, han havde i slutningen af
krigen et par danske mænd skjult oppe
på sit stuehusloft, og når tyskerne ikke
brugte skydebanerne, var han bindeled
til modstandsbevægelsen, så de kunne
rykke ind på banerne.
Advokat Erik Balle, Silkeborg, fortæller, at hans far, Knud Balle, og hans
gruppe, den såkaldte „Sofagruppe“,
under besættelsen holdt illegale skydeøvelser i Balles netop erhvervede have/
anlæg (5 tdr. land på Dybbølvej) ved
Bækkelund. Dette fortæller noget om,
hvor øde området dengang var. Den
nævnte „Sofagruppe“ bestod bl.a. af:
bogtrykker Kaj Sørensen, Silkeborg

Søren Sommer anlagde en ny skydebane
i 1950’erne, som han fik godkendt hvert
år af politiet i Silkeborg. Skydebanen
blev brugt af forskellige foreninger fra
Silkeborg, der holdt skydekonkurrencer
ved festlige lejligheder, gerne med efterfølgende spisning på „Bækkelund“.
Igennem flere år i 1950’erne blev der
også kørt motorcross på motorcykel ad
de kuperede skovveje i området. Det var
Søren Sommer, der stod for udlejningen af området til lokale crosskører fra
Silkeborg.
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den lavvandede sø eller
sump, der var her for
nogle tusinde år siden.

Klode Mølle

Teddy Greibe Jensen

mod Kragelund
Spidsvåben, flækkeskraber og skiveøkse
fra stenalderen

Bøllingsøområdet

da kun var en smal strimmel land, der
gik ud i sumpen på begge sider.
Svend Grathe skulle i 1157 have udnyttet dette forhold i kampen mod kong
Valdemar ved at gå det lille stykke fra
Gråheden (Gråheden eller Grathe Hede
er den store hedeflade, der går fra bakkerne nord for Klodemølle til omkring
Hauge sø i nord) og ned i dalen og tage
stilling bag åen. Derved kunne Svend
Grathe have haft mulighed for at besejre
ham. Desuden ville Svend have haft bakkerne på sydskråningen som forsvarsstilling, og endelig lå hærvejen fri mod syd.
Vandmøllen gik ikke godt før der i
1638 blev bygget ny mølle med overfaldshjul og en faldhøjde på ca. 2 m og
dermed en højere dæmning, hvorved en
større del af dalen blev oversvømmet, og
det blev der en retssag ud af. Der var
også kro og poststation i møllegården. I
1754 fik ejeren tilladelse af kongen til
at opkræve bropenge, mod at han skulle
holde broen i forsvarlig stand.

Bøllingsø, Bolund eller Bolem sø.
Området er en smeltevandsdal og -sø
som istiden skabte og som ligger midt
på vandskellet med afløb igennem
mosedalen ved Klode Mølle i nordvest til Karup Å, og i sydvest til Funder Å, der løber ud i Gudenåen.
Området har ligget som en spærre for
trafikken nord/syd ad hærvejen, som
en del af tiden måtte gå øst om søen
gennem bakke og dal og over Funder
Å ved Harbovad.
I stenalderen var Bøllingsø en langstrakt sø, der i sydøst gik til Funderdalen
og i nordvest til omkring Klode Mølle.
Gennem årtusinder er der sket en tilvoksning af området. Store dele af dalen
kom til at ligge som højmose bevokset
med lyng og kæruld. Dette har spærret
afløbene, som blev tildækket af mosejord, så der næsten kun har været udløb
mod Karup Å, og derved blev søen
bredere og mere rund. Efter afvandingen
i 1870’erne var den på ca. 150 ha.
Klode Mølle (Kloed Vad) blev anlagt
i 1596, efter at der var etableret en dæmning over åen, hvor trafikken kunne passere. Før møllen og dæmningen kom,
kunne det i en del af året være vanskeligt at passere dette sted, da der indtil

Omkring søen har der levet mennesker
langt tilbage i tiden. Det viser fund gjort
efter udtørringen, hvor der er fundet
udhulede træstammer, tusinder af
hjortegevirer og mange små flinte8

Klosterlund
kanal

fredningslinie

Bøllingsø
Engesvang

Moselund

flækker. En del af de fundne ting ligger
på det lille Klosterlund museum. Fundet af disse ting førte også til udgravning af Klosterlund bopladsen, der er
en 9000 år gammel jægerkultur. Bopladsen har ligget langs den gamle søbred.
Der fandtes ingen boligrester men flere
tusinde stenredskaber af primitiv art,
som de var i den ældste stenalder. Bopladsen lå på en sydvendt skråning og
med egetræsbevoksningerne oppe på
bakkerne, var her gode muligheder for
at finde føde såsom fisk, dyr og frugter.
Lige i nærheden parallel med Engesvang-Kragelund vejen ligger en række
store trædesten med en lille meters afstand. De har udgjort et vadested over
9

Søens udtørring
forberedes

I foråret 1872 blev der
dannet et interessentskab af en grosserer i
København, to købmænd i Randers en
landinspektør og en
prokurator i Viborg.
hvis formål var at udtørre Bølling sø, der var
på 271 1 /8 tdr. land. Interessentskabet købte
Ellingevej
Klode Møllegård med
besætning for 16.500
rdl. Jens Vallesbæks
sted for 3.900 rdl., en
13 tdr. land stor moseparcel for 1.000
rdl. og søgrunden, som lodsejerne fik
3.500 rdl. for. Moselundgård skulle for
sin part have 45 tdr. land af det udtørrede areal. For tab af enge og jord til
kanalen, der for oven skulle have en
vidde på 12-18 alen og en dybde af 3-5
alen, betaltes 9.254 rdl. til de pågældende lodsejere. Der blev således udbetalt over 34.000 rdl. Gravning af kanalen og anlæg af broer ansloges til 10.000
rdl. Søbundens kultivering til 5.000 rdl.,
rentetab til 8000 rdl. og bestyrelsens løn
til 2.500 rdl. Så det hele var anslået til
60.000 rdl. Dette beløb blev dog langt
overskredet.
I maj 1872 begyndte gravning af ka-

Højmosen

Mergel, mosefund og tørv

nalen fra Klode Mølle, og i december
nåede man søen, men hele vinteren arbejdede folk med opmudring af kanalen. Under dette arbejde fangede de
mange fisk. Entreprenørerne fik 88 skilling pr. kubikfavn og betalte 7 mark i
dagløn. Arbejderne var dels egnens husmænd, dels tilrejsende – såvel svenskere
og enkelte tyskere som danske. De, der
betalte for deres kost hos beboerne på
egnen, gav 3 mark om dagen og havde
således 4 mark i ren fortjeneste. Lærer
Aaboe i Engesvang skrev i den tid i sin
dagbog: Aldrig har arbejderklassen haft
en så gylden tid som nu. Enhver, der vil
holde daglejer, må give 3-4 mark samt
kosten. Håndværkerne tager 6-8 mark
og tilmed den flotteste kost.

I 1859 der blev dannet et aktieselskab
til optagning af mergel i Bølling sø.
Der blev til anskaffelse af en pram og
redskaber indskudt en grundkapital på
600 rdl. Sømergelen var ikke meget bevendt, det meste var dynd, og det gavnede ikke markerne synderligt. I almindelighed kunne arbejderne opfiske to
favne om dagen. Efterhånden blev det
skik, at den dag en interessent fik mergel, sendte han en kurv med smørrebrød
og en flaske brændevin til arbejderne.
Han ventede da, at disse gav ham god
mergel og rigeligt mål.
I 1913 fandt man ved pløjning tre
både. Fundet blev meldt til Nationalmuseet, der dog først sendte nogen ud
10

Vadestedet med trædestenene

kunne foretages stort set over hele arealet. Man kan stadig fra Kragelundvej se
hvilken kanalstrækning der blev uddybet, da det opgravede materiale ligger
som volde langs kanalen.

efter et års tid, og i mellemtiden var en
stud gået gennem den ene båd.
Ved østsiden af søen blev de ca. 2400
år gamle moselig, Ellingpigen i 1938 og
Tollundmanden i 1950 fundet under
tørvegravning – det siges at der ligger
én mere deromkring. Der er muligvis
fundet meget mere under tørvegravningen, men der blev ikke gjort noget
ved det, for arbejdet kom jo til at ligge
stille, medens undersøgelserne stod på,
og da det i forvejen var en ret kort periode, der kunne graves tørv, betød det
spildt tid og arbejdsløn. Netop i forbindelse med den store tørvegravning under 2. verdenskrig satte man fornyede
afvandingsarbejder i gang. Kanalen blev
uddybet så meget, at tørvegravningen

Gården ved søen
I sine optegnelser fra 1967 (udgivet i
Kend din egn nr. 2/1985 af Engesvang
lokalhistoriske forening) fortæller Christian Christiani (1888-1970) om problemerne med at få ejendommen
Bøllingsøgård til at blive rentabel.
Faderen, der kendte til successen med
Kolindsund, købte Bøllingsøgård i 1892
med henblik på, at hans sønner med tiden
skulle overtage den. De første år varetog
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gårdejer Niels Løhde driften, indtil Christian Christianis bror, Richard, kom til
omkring år 1900. Bølling sø lå da som en
stor bar flade med et utal af grøfter, der
ledte til en større kanal. Området var stadig temmelig vandlidende, så Richard besluttede at udvide kanalen – senere kom
der en pumpe til – men resultatet blev
aldrig helt godt, og kanalen skulle jævnligt renses for plantevækst og nedskredent
sand.
Udvinding af mergel blev taget op
igen, men da den kun lå i et tyndt lag,
var kvaliteten meget svingende, og efter
et par år måtte udvindingen opgives.
Man forsøgte sig med at dyrke havre,
men markarbejdet var meget besværligt.
Man kunne ikke pløje samme sted to år
i træk, og selvom hestene havde dyndsko på, sank de ned. At de gik i bløde,
var en dagligdags forteelse, så det eneste
der groede godt var græs – og siv! Udover indtjeningen fra en 25-30 tdr. land
udlejet til tørvegravning, var salg af græs
og hø i mange år derfor eneste indtægtskilde. I tiden op til, og særligt under 1.
verdenskrig var efterspørgslen dog ret
god. Herefter faldt den, da kunstgødning blev mere almindeligt.
Omkring 1916 anskaffede Christian
Christiani sig 100 moderfår, da han
mente, det var for risikabelt hvis Bølling
Sø fortsat kun skulle baseres på indtægter fra hø- og græssalget. Efter et par år
blev fårene imidlertid befængt med
leverikter og begyndte at dø. Og da det
ikke var muligt at dyrke roer i tilstrækkelig mængde, blev det heller ikke rigtig til noget med at holde ungkreaturer,

selvom det ved tilkomst af en ny stald i
1931 blev muligt at holde en 10-16 køer
og nogle svin. Under 1. verdenskrig
havde de dog en del heste – visse år 20
stk.
Derimod havde Christian Christiani
held med gåsehold. Han startede i 1913
med fire toulousegæs, som han dog
snart skiftede ud med en anden race.
Gåseavlen kulminerede i 1944 med udrugning af 4804 gæslinger og vedblev
at være en god indtægtskilde.
Christian Christiani afhændede
Bølling Sø i 1963.

Søens fremtid
Efter det er besluttet at frede Bølling
Sø-området, har der været en del diskussion om søens størrelse, der nu er endt
med at søen skal gå til vejen EngesvangKragelund, hvor der skal bygges en
dæmning. Søens størrelse bliver da ca.
350 ha og vil i nordvest gå fra denne
vej til Femøresvejen (Ellingvej) i syd.
Derved vil trædestenene og bopladserne
komme under vand, og et stykke tilbagebleven højmose vil komme ud at
svømme. Der var ellers mange kræfter i
gang for at dæmningen skulle bygges
længere mod sydøst, hvorved disse ting
kunne bevares. Søen var da bleven på
under 300 ha. En del undersøgelser,
kommissioner og nogle år kunne være
sparet. Der er i det sidste år lavet nogle
udgravninger neden for Klosterlund, på
et område som søen kommer til at
dække, og her er der fundet flere bopladser samt dele af en træbro.
12

Niels Åge Klausen

Christen Jensen
– træskomager
og klog mand
sten med en bullen finger. Han gav
hende noget salve til at smøre fingeren
med. Dagen efter var betændelsen væk.
Den naturmedicin Christen brugte,
lavede han af planter, som han fandt i
skoven og på marken. Også hugorme fangede han til sin medicinfremstilling. Han
solgte også urter til Silkeborg Apotek.
Hans viden og kunnen havde han arvet fra forældrene – husråd, der var overleveret gennem generationer. Tit skulle
der også læses over det dårlige sted – og
gerne på latin.
Christen havde en gammel lommebog, som han altid gik med. Heri havde
han noteret noget, som andre mennesker aldrig fik at se. „Hvis jeg pludselig
dør, skal I brænde den uden at se hvad
der står i den,“ sagde han til familien.
Christen ejede også en Cyprianus.
Denne bog indeholdt husråd, recepter
fra gamle lægebøger, noget om varsler,
anvisninger på at spå og drømmetydning. Med en Cyprianus kan man påkalde Fanden men også holde ham væk.
Det er umuligt at komme af med bogen;
den kan ikke brændes eller graves ned,
men vil altid komme tilbage - og hvis
man besidder den, når man dør, er der
ingen frelse. Men skriver man sit navn i

Christen Jensen, kaldet Kræn Skibsted,
døde i 1923. De sidste 27 år han levede,
boede han på Vesterlundvej 27 i
Virklund. Det meste af sin tid lavede
han træsko, men han var også kendt for
at have overnaturlige kræfter. Gamle
virklundboere har fortalt noget om,
hvad han kunne.
Engang var et spand heste løbet løbsk,
og ingen kunne standse dem. Så hentede man Christen for at få hans hjælp.
„Jeg skal nok standse dem, men jeg svarer ikke for følgerne,“ sagde Christen.
Da hestene kom løbende i rasende fart,
stillede Christen sig midt på vejen, og
hestene standsede foran ham – våde af
sved og med fråde om munden. Dagen
efter døde den ene hest.
Når Christen havde brugt sine overnaturlige kræfter, var han meget udmattet og lå ofte i sengen nogle dage.
De fleste gange folk henvendte sig til
Christen, var det med noget, vi i dag
ville gå til læge med. Anna Maria Sørensen har fortalt, at hun som barn havde
slemme smerter i arme og hænder. Hendes mor tog hende med om til Christen
Skibsted, og han strøg hende de steder,
der gjorde ondt, og smerterne forsvandt.
En anden gang var hun omme ved Chri13

Christen og Lene ved deres
sølvbryllup i 1921

Tællehest – træskomandens arbejdsplads

den med blod og gemmer den i en kirke
sammen med fire skilling, bliver man
fri for den. Efter Christens død ledte
familien længe efter begge bøger, men
de var væk.

blev født i 1877 og blev hjemmedøbt. To
måneder efter døde Ane Cathrine, kun
31 år gammel. Lille Christen blev fremstillet i Them Kirke samme dag, som hans
mor blev begravet.
Nu flyttede Christen til Skibsted,
Paradisvejen 49, da huset ved Ellesø
havde været meget fugtigt: Dengang
stod vandspejlet på Ellesø ca. en meter
højere end i dag.
Christen arbejdede sammen med en
anden træskomand, Arne Simonsen,
som havde en datter, Karen, på 24 år.
Hende giftede Christen sig med, og de
fik syv børn. Den eneste af dem, der ikke
opnåede voksenalder var Jens, der døde
15 år gammel. Karen døde som 40-årig,
og da var deres yngste tre år.
Christen havde været enkemand i tre
år, da han kom til at kende Lene, der

Konerne og børnene
Christen blev født på Balle Nørremark
i Balle sogn 1844, hvor hans far var træskomager, ligesom hans far igen havde
været det – så Christen lærte at lave træsko.
23 år gammel blev han gift med Ane
Cathrine, 22 år, og de flyttede ind i et
lille hus ved Ellesø. Her fødte Ane Cathrine fire børn; to piger og to drenge. Pigerne døde begge som ganske små, og den
ene dreng, Jens, døde en måned før sit
fyldte sjette år. Den mindste, Christen,
14

var enke efter træskomand
Peder Jørgensen og havde
tre børn. Christen og Lene
blev gift, Christen flyttede
ind på Vesterlundvej, og de
fik tre børn sammen.
Nogle gamle virklundboere husker godt Christen
og Lene: „Det var dem, der havde så
mange børn!“ Når de havde familiesammenkomster, var de ofte så mange,
at de måtte dele sig i to eller tre hold. Så
mens nogen spiste, måtte de andre vente
udenfor.

bakkerne, avlede meget i haven og solgte
en del til hotellet og på torvet. Christen
havde lavet et køretøj til Lene på et
barnevognsstel, så kunne hun køre varerne ind til byen. Og så var der et bræt,
hun kunne stå på, når det gik ned ad
Myrehusbakken.
Det husker folk!

Arbejdet
Christen lavede træsko, rensede Gravbækken for grene og siv og fiskede i
Thorsø. Lene plukkede bær på lyng-

(Der kan læses mere om Christen Jensen i Niels
Åge Klausens bog Historier fra Virklund.)
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Hydraulisk
stødhævert af
Wilh. Sonesson
& Co. København

Hvinningdal vandværk

Senere er denne brønd forsvundet, for i
1870 er der nu en fælles brønd (2) – ca.
150 meter nord for den gamle brønd
på arealet syd for Melgaardens have,
Matr. nr. 2a. Den nye fælles brønd (2)
lå helt ud til byvejen (landevejen-Hvinningdalvej). Nogle af de større gårde
havde da selv fået deres brønde, men
efter 1916 er alle med i en ny brønd (3)
med automatisk vandværk, der lå 100
meter vest for den gamle brønd nr. 2.

Rent vand til den daglige husholdning
har altid været af stor betydning, og i
Hvinningdal-området har der altid
været nok af vand bortset fra selve Hvinningdal by, som blev flyttet til sit nuværende sted efter branden 10. april 1681.
Indtil da lå byen i dalslugten ved Jordkærvej-Eidervej.
På det nye bosted, nuværende Hvinningdal by, som ligger højt, er der fald
til tre sider, kun mod nord er der en stigning op mod kæmpehøjen på Buskelundvej.
Her har borgerne haft problemer med
at få vand til det daglige forbrug, og
mange brønde er blevet gravet, men lige
så hurtigt tilkastet igen, da der ingen
vand var.
Et sted i Hvinningdal by var man heldig med at finde vand, nemlig på en toft,
i dag Hvinningdalvej 85b, som tilhørte
Mogens Peter Sørensen (Vinter) 18911921 (fig. 1). Matr. nr. 6a. Toften lå på
sydsiden af vejen, der førte om til Johannes Madsens gård Matr. nr. 1a, Hvinningdal. Her blev der etableret en fællesbrønd (1) fra ca. 1800 til 1870.

Den 15. januar 1909 bliver der tinglyst
på Melgaarden, Matr. nr. 2a Hvinningdal, ret til at opføre en vandbeholder, i
det sydligste af haven til Melgaarden,
lige på den anden side af vejen, ved siden
af den gamle, fælles bybrønd.
Deklaration om ret for Hvinningdal
Vandværk til anlæg af en Vandbeholder
med adgang dertil. Matr. nr. 2a, Hvinningdal, Balle sogn. – Nr.144, 07/11
– 1908, læst 15/01 – 1909 -54B.
Vandet hentes fra området ved J. Errboes
fiskedamme fra en kilde, nordøst for,
hvor tidligere Lysbro Kradsmøllen lå.
Syd for gården Kildevæld, Odinsvej 40,
Matr. nr. 13a, Hvinningdal.
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Hvinningdalvej

Vagn Lihn Kristensen

Toften – Hvinningdal by, Hvinningdalvej 85-91
– tilhørte matr. nr. 6a
Brønd 1.
Ca. 1800-1870

Brønd 2.
Ca. 1870-1916

Frysehus.
1952-1965

S

Fig. 1: De gamle
brønde
i Hvinningdal

Brønd 3.
Ca. 1916-1965

N

hvor meget vand der var tilbage i beholderen. Sank flaget for meget, måtte et
par mand i hast ned og fylde vand i hæverten for at få den i gang igen.

Der fortælles også, at vandet til Hvinningdal by blev hentet fra Mølbæk, som
løber øst for den gamle Silkeborg-Kjellerup bane, og vest for Johannes Madsens
gård, Matr. nr. 1a, som ligger nærmest
Hvinningdal by, men dette har ikke
kunne bekræftes, måske har der kun
været tale om vand til Matr. nr. 1a Hvinningdal.

Vandet blev som nævnt hentet til Hvinningdal med en stødhævert, som er en
fortræffelig pumpe, der ikke bruger
energi ud over rindende vand. Betingelserne der skal være til stede er, at der
findes en bæk eller kilde med rigelig
mængde vand, og at kilden ligger højt
over det sted, hvor hævertanlægget
placeres, idet faldhøjden til hæverten er
afgørende for, hvor højt vandet kan
hæves af anlægget.
Selve stødhæverten er et temmelig
simpelt apparat (Fig. 2). Udnyttelsen af
vandet er dog lille. Kun ca. 10% af det
tilløbende vand bliver pumpet op, men
da forudsætningen netop er rigeligt
vand, havde dette ingen praktisk betydning, og når man regner med, at Møllebækken løb, og hæverten arbejdede døgnet rundt, gav det trods alt rigeligt med
vand til Hvinningdal.

Det var en såkaldt højtrykshævert, der
var i stand til at presse vandet helt op i
beholderen i Hvinningdal igennem en
lang rørledning. Rørene var kun godt
en plovfure (15-20 cm.) i jorden, derfor frøs de ofte om vinteren. De blev på
et senere tidspunkt lagt dybere ned. Rørledningen var også ret udsat for tilstopning, da vandet var meget okkerholdigt.
Det havde også stor indflydelse på
hæverten, som stod og var ræverød. Det
gav til tider det problem, at hæverten
gik i stå, og vandet i beholderen i Hvinningdal slap op. Midt i vandbeholderen
var der en stang med et flag, som stak
ovenud af beholderen, så man kunne se,
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På et senere tidspunkt får Nørskovgaard
samt en anden gård vand fra en hævert,
som kunne trykke vandet syv-otte meter op til disse gårde. Om det kan være
resterne fra Hvinningdal hæverten vides
ikke. Fortalt 1996 af Peter Hegelund,
Lysbro.

(kaldet J.A. Bøgild) fra Lindegaarden,
Matr. 3a, Hvinningdal vandværket, som
derefter fungerede.
Omkring 1925-28 blev mange af de
gamle brønde i Hvinningdal sløjfet, således fandtes der midt på gårdspladsen
i Lindegaarden en brønd, som blev fyldt
op med alt gammelt ragelse, hvorefter
der blev støbt et cementdæksel over den.
Omkring samme tid blev der fra Hvinningdal vandværk og ud til gårdene/
husene lagt nye vandrør.
Der blev bygget et blikskur omkring
pumpen fra 1916, som krævede dagligt
tilsyn. Fra 1927 blev tilsynet foretaget
med stor dygtighed af gårdejer Alfred
Olsen 1902-1973 fra Martsgaard Hvinningdal.
Efter en årrække blev dette vandværk
udskiftet med et mere moderne og auto-

Omkring 1916 fik Hvinningdal Vandværk installeret et aut. vandværk. Der
blev lavet en boring og anbragt en overjordisk beholder ved siden af den gamle
vandbeholder. Smed Anders Vinter,
Øster Bording (senere Vinter Cykler i
Them), som var søn af Mogens Peter
Sørensen (Vinter), Hvinningdal, fremstillede en pumpe, noget med et stort
tandhjul og en pumpestang. Pumpen
gav en del problemer, bl.a. faldt pumpestangen jævnligt af, men omkring 1918/
19 ombyggede Jens Andersen Bøgild
D

Fig. 2: Stødhævert (hydraulisk væder). Vandet falder ned i beholderen A og trykket vil
lukke ventilen C. Vandet vil nu stå lige højt i
beholderen A og røret BD. Ved et tryk på den
opadvendte stilk på C strømmer vandet ud
omkring den, og når ventilen derpå slippes,
rives den med af vandet så den lukkes. Derved har vandet i røret AB fået så meget fart
på, at det, når det ikke længere kan slippe ud
ved C, åbner ventilen B og trænger højere op
i røret BD. Når farten er gået af det, og det
vil til at falde igen, lukkes B ved sin egen
vægt, og samtidig åbnes C, da vandets fart
ikke længere trykker den opad, og det hele begynder så forfra igen. Man kan således få en
del af vandet løftet til den større højde D,
mens en del spildes igennem C.

A

C
B
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Hvinningdal by omkring 1910 set i retning af Eidervej. På venstre side ses Hvinningdalvej 7981, købmandshandlen og Melgaarden. På højre side ses nr. 84, en aftægtsbolig; nr. 88, familien
Vinters slægtsgård og den eneste tilbageværende af bygningerne og Lindegården.

I 1958 får Hvinningdal vandværk tinglyst ret til at hente vand fra Matr. nr. 7ø,
der tilhører gården Kildevæld, Odinsvej
40, Matr. nr. 13a Hvinningdal.

Hvinningdal Vandværk, ligeledes var
han også formand og opsynsmand for
det nystartede Hvinningdal Frysehus
(startet december 1952), men han var i
perioder også formand for Hvinningdal
Forsamlingshus.
Ved generalforsamlingen 3. maj 1955
går det galt, idet Alfred Olsen havde
fremsendt en regning fra vandværket til
forsamlingshuset for ½ års vandforbrug,
som var 7,50 kr. Alfred Olsen var ikke
selv mødt op til generalforsamlingen.

Hvinningdal Vandværk holdt hvert år
generalforsamling i Hvinningdal Forsamlingshus. Igennem rigtig mange år
(fra 1927 til ca. 1958) var gårdejer Alfred
Olsen formand og opsynsmand for

På et ekstraordinært generalforsamling
den 17. juni 1955, hvor Alfred Olsen
var tilstede, blev der aftalt imellem de
to foreninger, der til dels havde samme
aktionærer, at vandværket skulle have

matisk anlæg, og der blev bygget et hus
af røde sten, huset var en lav bygning
der var gravet ca. 1 meter ned i jorden. I
1958 blev vandværket totalt ombygget,
og der blev foretaget en ny og meget dybere boring da vandforbruget var steget
kraftig i Hvinningdal.
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3,75 kr. Ved samme ekstraordinære generalforsamling fandt man frem til at
forsamlingshuset havde 20 kr. til gode
ved Hvinningdal Frysehus for et møde

afholdt i december 1952. Her var Alfred Olsen også formand, og til dels med
de samme aktionærer. Og alle var tilfredse og morede sig.

I 1950 fik følgende vand fra Hvinningdal vandværk:
Ejer

Adresse

Matr. nr.

Gårdejer Karl Andersen
Hvinningdal Forsamlingshus
Købmand Verner Christensen
Hvinningdal Skole
Husejer Kristian Brøgger
Husejer Martin Jensen
Gårdejer Ejner Olsen
Gårdejer Peter Linnebjerg
Gårdejer Henry Overgård Olsen
Husejer Niels Thomsen
Gårdejer Alfred Olsen
Købmand Ester Christensen
Husejer Otto Sørensen
Husejer Martin Bøgild
Gårdejer Johannes Madsen
Gårdejer Mikael Nielsen

Buskelundvej 3
Buskelundvej 2
Hvinningdalvej 70
Hvinningdalvej 76
Hvinningdalvej 80
Hvinningdalvej 84
Hvinningdalvej 86
Hvinningdalvej 88
Hvinningdalvej 92
Hvinningdalvej 75
Hvinningdalvej 77
Hvinningdalvej 79/81
Hvinningdalvej 83
Hvinningdalvej 85
Hvinningdal By
Hvinningdalvej/Torsvej

4a
4am
7as
7k
4ag
6b
7b
6a
3a
10i
10a
5ac
5af
5ag
1a
2a

Da Hvinningdal frysehus i 1952 blev
bygget, blev det opført øst for enden af
vandværket. I slutningen af 1960erne
blev Hvinningdal tilsluttet Silkeborg
Vandforsyning og Hvinningdal vandværk blev nedlagt.

I anden halvår af 1909 betaler
Hvinningdal Forsamlingshus 7,50 kr.
for ½ års vandforbrug, det samme som
betales i 1965, som formentlig var en
speciel pris for forsamlingshuset.
Vandværket leverede kun vand til gårde
og huse i Hvinningdal by, ikke til gårde/
huse uden for byen. Midt på Hvinningdal Bakke var der også et vandværk, som
leverede vand til statshusmandsstederne
og Højholtgaard på Hvinningdal Bakke.

Kilder: Landsarkivet, Viborg; Dommerkontoret, Silkeborg; Kommunekontoret, Silkeborg. Samtale med: Holger Lihn, født 1903;
Gunnar Brøchner Bøgild, født 1920; Henning Brøgger Bøgild, født 1923
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Kurt N. Christensen

Anders Nyhus
i boligen, og vidste at den var ret ejendommelig, og desuden var kosten for det
meste tarvelig. Men af samme grund lod
Anders Nyhus aldrig en chance gå fra
sig, hvis han blev budt på mad, hvor han
arbejdede. Og det var nærmest utroligt,
hvad han formåede at sætte til livs. Kirsten Marie var jo ikke altid lige omhyggelig med rengøringen, så da der en søndag morgen kom en landmand efter
noget seletøj, som var til reparation, blev
vedkommende budt indenfor. Han
skulle dog blot betale det udførte arbejde, men blev vidne til, at Anders
Nyhus henvendt til Kirsten Marie gryntede: „Den kop her er hunden rendeme
beskidt.“ „Nej den er da ej, den er da
ligesom du drak af den i aftes.“
Der var altid frisk mælk i huset takket være gederne. Malkningen foregik
ved at Anders Nyhus fastholdt geden
mellem knæene, medens han malkede
den bagfra. Det skete, at der fulgte et
par perler fra geden med ned i spanden.
I stalden gik der en ged og en buk, som
gav en kraftig duft fra sig, der bredte sig
overalt i huset.
Da Kirsten Marie flyttede ind til Anders Nyhus medbragte hun en af sine
sønner, Kristoffer Commerowski. Han

Anders Nyhus (5/7 1871-25/2 1961) var
en gammel Funder-borger om hvem der
blev fortalt mange morsomme historier.
Faktisk var han en meget arbejdsom
mand, der om sommeren arbejdede på
Lysbro teglværk, og derudover tog det
arbejde han kunne få. Anders Nyhus antog Kirsten Marie som husbestyrerinde,
men gennem nogle år kom han til at
skylde hende en del penge. Da Anders
ikke gjorde meget ved problemet med lønnen, syntes Kirsten Marie, at Anders
Nyhus måtte „bøde mæ æ bæller“, hvilket betød, at Anders Nyhus blev tvunget
til giftemål.
Parret boede i starten af deres forhold
på en ejendom i Kragelund, men denne
afstod de og købte i stedet Funder Skovvej nr. 5, som var et gammelt bindingsværkshus med beboelse i den ene ende
og en stald i den anden ende. Der var
jord til ejendommen, som Anders Nyhus fik pløjet om efteråret godt hjulpet
af naboerne. Det medførte naturligvis,
at de hjælpsomme naboer blev inviteret
indenfor til kaffe. Men de fandt dog
gerne en passende undskyldning for ikke
at risikere at blive bænket ved kaffebordet.
Alle i sognet kendte godt husførelsen
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Anders Nyhus

hjemmefra.
Det
kom sig af, at Kristoffer brugte stuebordet som værksted. Der var ikke så
mange møbler i
stuen, men der var
en gammel slagbænk, som blev benyttet som sovested.
Der var et stort spisebord, der blev benyttet til lidt af
hvert. Maden blev
tilberedt på en kakkelovn med kogerum. Ikke så sjældent kom der unge
mennesker på besøg. Det skyldtes nu
mest, at Anders Nyhus havde en grammofon, godt nok af ældre model med
stor messingtragt, men folk var ikke så
forvænte dengang, så de lagde godvilligt øre til de knasende lyde, der kom
fra de ridsede grammofonplader. Det
glædede altid Kirsten Marie og Anders
Nyhus, når der kom unge mennesker
på besøg, og da de gamle ikke kunne
byde på større underholdning, lod Anders Nyhus sig hurtigt overtale til at give

blev nu aldrig kaldt andet end Stoffer.
Han var sadelmager og levede af at reparere seletøj for landmændene på egnen. Hvis børn kom og afhentede seletøjet, bød Kirsten Marie dem en sukkerknald af skålen, som altid stod på spisebordet. Børnene tog høfligt imod sukkerknalden, men når Kirsten Marie
vendte sig for at sætte skålen tilbage på
bordet, puttede børnene knaldene i lommen. Sukkerknaldene var sjældent så
rene og hvide, som de kendte dem
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blev klippet. Da Anders så sig selv i et
spejl, udbrød han helt spontant: „Nu
kan Kirsten Marie hunden rendeme ikke
kende mig, når jeg kommer hjem.“
Anders Nyhus var ofte sjov at høre på,
men han blev tit holdt nede af Kirsten
Marie. „Årh, ti nu stille,“ brummede
Anders, „jeg må hunden rendeme vel
nok sige noget.“
Ingen var rigtig klar over hvor gammel Anders var, men Kirsten Marie og
Anders Nyhus fejrede deres sølvbryllup
i 1936, og da var han formodentlig over
50 år gammel. I anledning af ægteparrets sølvbryllup talte nogle af beboerne
om at lave en fest for Kirsten Marie og
Anders Nyhus. Beboerne blev enige om
at lægge en liste ved købmanden i Funder, hvor interesserede kunne skrive sig
på. Da mange var interesserede, blev
Kirsten Marie og Anders inviteret til fest
i Forsamlingshuset til kaffebord og dans.
Jens Magnussen i Funder var musiker
ved festen, og spillede gratis ved denne
lejlighed. Sølvbrudeparret skulle have
nyt tøj til festen, for det var jo ikke det,
de brugte flest penge på i det daglige.
Skræddermester Niels Fisker forærede
Anders sit eget bryllupstøj. Det var en
flot model med knibtang eller lang
frakke, eller hvad den nu kaldtes. Men
Anders var faktisk en vældig flot fyr, da
han kom i tøjet. En af byens fruer havde
en kjole, der lige kunne passe Kirsten
Marie, så det var et ganske stateligt par,
der førte an denne aften.
Medens der blev drukket kaffe, blev
der holdt en hel del taler til ære for sølvbrudeparret, og efter kaffebordet spil-

et nummer på instrumentet. Pladerne
købte han billig på hittegodsauktionen
i Silkeborg.
En Funder-borger fortæller: Som
dreng blev jeg ofte sendt over til Anders
Nyhus, med seletøj der skulle repareres.
Kirsten Maries søn Kristoffer boede jo
hjemme. Det var ligegyldig, hvad Kristoffer havde lavet, betalingen var næsten altid halvanden krone. Han forsålede også sko, men det var nok ikke en
god idé at sende sine nye sko til reparation hos Kristoffer. Når folk hentede
skoene lovede han altid: „Nu kan de
holde i rigtig mange år.“ Til gengæld for
den billige reparation, holdt garantien
nu sjældent så længe.
Om efteråret når der skulle køres roer
sammen, deltog Anders Nyhus ofte i
dette arbejde som daglejer ude på gårdene. De fleste steder var kosten en del
af lønnen, og Anders Nyhus var godt
klar over, at jo mere han spiste, jo mere
tjente han. Et sted sagde gårdejeren for
sjov: „Du kunne jo godt blive en pæn
mand, hvis du blev vasket og klippet.“
„Ja,“ svarede Anders, „det kunne hunden rendeme blive sjov.“ „Ja, og hvis du
vil klippe ham, så vil jeg vaske ham,“
sagde gårdejeren til en anden tilstedeværende. Derpå blev der sat vand over
komfuret til badet, hvorefter badet foregik i vaskehuset. En spurgte Anders om
der ikke kom vand ind i ørene. „Fedteri
med det,“ svarede Anders, „det render
nok ud igen.“ Da Anders var blevet vasket og tørret gik selskabet ind i køkkenet, hvor kam og saks ventede. Anders
blev anbragt på en stol, hvorefter han
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købe de omtalte gamle grammofonplader. Når der ikke blev budt på en dynge
ragelse, henvendte auktionarius sig til
Anders Nyhus, der jo var et kendt ansigt. Anders var stolt over bekendtskabet med sagføreren, og bød så et beskedent beløb for herligheden, og blev som
regel den lykkelige ejer af tingene. Men
det betød samtidig, at huset blev fyldt
med alskens ragelse. Tidligere havde han
trods alt Kirsten Marie til at rydde lidt
op, men nu flød det hele sammen i en
skidtbunke, så der knap nok var plads
til ham selv. Men der var god plads til
rotter i boligen. Der blev med tiden så
mange af dem, at de spiste sammen med
ham ved bordet. Nogle af dem var så
nærgående, at han slog dem oven i hovedet med skeen.
Anders Nyhus havde en bror ved navn
Peter Nyhus. Denne boede i Sinding
Skovgård. Hans kone Marie tog sig en
del af Anders Nyhus på hans gamle dage.
Når han kom på besøg, smed hun ham
omgående i badekarret. Bagefter var
Anders Nyhus ret pyntelig at se på, for
han kom samtidig i rent tøj. Efter et par
dages forløb, blev han sendt hjem igen
med en god madpakke i rygsækken.

lede Jens Magnussen op til dans. Det
var så meningen sølvbrudeparret skulle
åbne dansen, men det måtte Anders
opgive, da Kirsten Marie ikke kunne
danse. Han fik derpå fat i en af nabokonerne, men Anders var ikke så let at
styre, da det kneb lidt med at følge takten. Men det slog nu ikke skår i glæden
hos Anders, der var fast besluttet på at
danse med alle damerne. Det blev uden
tvivl en af de gladeste dage i hans liv.
Kirsten Marie døde i 1938, kun et par
år efter sølvbrylluppet. I den anledning
udtalte Anders Nyhus efter begravelsen:
„Så, nu ved jeg da hvor jeg har hende,
den brasen.“ Og bare få dage senere observerede en nabo, at Anders Nyhus
kom syngende hen ad vejen: „Som ungkarl der har man det godt.“ Det var dog
ikke så længe han nød den genvundne
frihed, idet han kort efter tog ophold
på Vinderslev Plejehjem.
Anders Nyhus holdt meget af at gå
på auktion i Silkeborg, ikke alene for at

Beretningen er fortalt af beboere i Funder, der satte sig for at fastholde erindringen om et par usædvanlige mennesker i Funder Sogn.

Anders Nyhus med en af sine geder
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En bryllupsfest
sen, hvor der skulle underskrives nogle
papirer. Derefter fortsattes turen til pastor Lidegaard i Kragelund, hvor der
blev taget beslutning om, hvornår ægteskabet skulle kundgøres i kirken. Det
foregik normalt to-tre uger før brylluppet, af hensyn til „hvis nogen havde
noget at indvende mod dette ægteskab,
da at sige til i rette tid og sted“.
Eva og Jørgen regnede med, der ville
komme mange til festen. De var jo begge
fra Funder, Jørgen fra den østlige del af
sognet, medens Eva kom fra den vestlige del af sognet. I god tid blev der fremlagt lister hos både købmanden og i
Brugsforeningen, så folk, der ønskede
at deltage, kunne skrive sig på. Listerne
blev så talt op, så man vidste, hvor
mange der ville komme. Familien, omkring en 60-70 stykker, blev inviteret til
frokost klokken tolv, så de kunne overvære vielsen i kirken.
Men inden da var der stor travlhed i
Evas hjem. Der blev bagt småkager i
massevis og lagkagebunde i stakkevis.
Der blev slagtet to grise og en hel del
høns. Og det skulle jo helst alt sammen
vente så længe som muligt, da der jo
hverken fandtes køleskab eller dybfryser dengang. Oksekødet blev købt hos

Eva Rasmussen fortæller om sit bryllup
med Jørgen Rasmussen i Funder i 1947.
Som det var skik og brug på Silkeborgegnen, blev der i september måned 1947
indrykket en annonce i Silkeborg Avis,
om et forestående bryllup i Funder:

Jørgen overtog den 1. august samme år
en ejendom i Nørreskov ved Grauballe.
Men unge mennesker kunne jo ikke bo
sammen dengang, før de var blevet gift.
Det blev derfor bestemt, at de to unge
skulle giftes, og at brylluppet skulle finde
sted den 12. september, da høsten jo nok
var overstået til den tid.
Men der var mange ting, der skulle
ordnes inden da. Bl.a. skulle der bestilles lysning hos præsten. Derfor cyklede
Jørgen en aften fra Nørreskov til Funder for at hente Eva, så de sammen
kunne opsøge sognefoged Martinus Ol25

Højgaard og
slagtermester
Helga ThomPeter Rasmussen serverede,
sen i Silkemedens Aksel
borg. Der var
Busk var skafen masse tyttefer. I 1947 var
bær det år,
der stadig ratiosom blev plukneringer på en
ket og syltet.
lang række føLigesådan med
devarer, men
asier, så der var
disse besværligbåde surt og
heder blev også
sødt til midklaret. Arbejdet
dagsbordet.
var hårdt for
Dagen før
både køkkenbegyndte koog serveringsgekonen og
personalet med
andre damer
de mange opat koge suppe
stillinger, der
i Forsamlingsblev nødvenhuset. De var
dige ved festen.
hyret til opgaEva og Jørgen d. 12. september 1947
Endelig opven, men derrandt dagen.
udover kom
Det var dejligt vejr, en rigtig septemberflere nabokoner og hjalp med forskeldag med høj himmel. Jørgen stod melige opgaver som at trille kødboller. Froget tidlig op den morgen, for det nødkosten skulle jo også forberedes. Og der
vendige arbejde skulle jo gøres. En nabo
skulle også skrælles kartofler, et arbejde
passede dyrene til næste dags middag.
der tog en hel dag. Flæskestegene blev
Det var ikke så almindeligt, at folk var
stegt hos bageren.
kørende i bil på den tid, men Jørgen
I køkkenet var der en gruekedel, hvor
cyklede til Silkeborg, hvor han lejede en
suppen blev tilberedt, og et stort kombil uden fører. Den kostede 30 øre pr
fur, hvor der blev fyret med fast brændkilometer i to dage. Men så var benzisel som træ og tørv. Der var godt nok
nen også iberegnet prisen.
indlagt vand, men den skulle da varmes
Familien ankom fra nær og fjern til
på komfuret, før der kunne vaskes op.
frokosten i Forsamlingshuset. Og efter
Kogekonen Anna (Karetmager) Jørgenfrokosten skulle Eva hjem og i brudesen stod selvfølgelig for arbejdet i køkkjolen. Sypigen Frida Højgaard, som var
kenet, medens Signe Hans?, havde tjannaboens datter, syede brudekjolen. Dersen ved opvasken. Lene Abildskov, Frida
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for skulle hun selvfølgelig også hjælpe
Eva med at komme i pynten. Sløret blev
pyntet med myrter, som Evas mor selv
havde drevet frem i vindueskarmen. Rigtige myrter var selvfølgelig hjemmeavlet, for rigtig at være symbolet på lykke
og jomfruelighed. Det tog lang tid at få
alle de små kviste syet på, men flot blev
det hele.
Alt blev færdig til tiden, og efter ankomsten til kirken førte Evas far hende
op gennem kirken. Det var et meget højtideligt øjeblik i Evas tilværelse. Pastor
Lidegaard talte under vielsen meget personligt til de to, som han kendte, da han
også i sin havde konfirmeret dem begge.
Så da han havde holdt en pæn tale, og
de to gav hinanden et løfte, erklærede
præsten de to for rette ægtefolk at være.
Efter vielsen blev parret fotograferet
hos en fotograf i Silkeborg. Evas onkel,
Jens Zakariasen var chauffør på turen,
og da parret var tilbage, begyndte spis-

ningen, hvortil der var fyldt op ved alle
borde, til første omgang spisning. Der
var jo en del, der ikke kom med ved første spisning, men så fik de bedre tid til
at passe malkningen derhjemme, og blev
så bespist i anden omgang, i løbet af den
næste time eller to. Der var endda nogle,
der kom senere endnu, de kom til at
spise i den lille sal. Bordplanen var mere
enkel dengang, men det var en fast regel at præsten, degnen og deres fruer sad
lige over for brudeparret, hvorefter brudens familie placerede sig ved bordene
til den side hvor bruden sad, medens
gommens familie sad ved bordene ved
hans side. Resten af gæsterne placerede
sig på bænke rundt omkring bordene,
hvor de selv fandt det for godt. Der var
ikke musik under spisningen, som nu
om stunder.
Festdeltagerne fik først suppe, hvortil
der blev serveret vand, det fik man almindeligvis alle steder dengang. Deref-

Æresporten
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ter blev flæskestegen med tilbehør serveret, men hertil fik man øl og sodavand. Desserten har sikkert været citronfromage, da Evas forældre havde en
masse høns, der var gode æglæggere.
Spisningen tog nogle timer, og ind
imellem retterne holdt syv forskellige
personer taler for brudeparret, og der
blev sunget tre festsange, specielt fremstillet til dagens anledning. Da spisningen var overstået, var det tid at pakke
bryllupsgaverne ud. Det foregik hos Jørgens søster, der boede i det nuværende
kirkehus. Her foregik udpakningen i
fred og ro, så der var tid til at beundre
gaverne.
Imedens gaverne blev pakket ud, blev
der ryddet op i Forsamlingshuset, og
musikerne gjorde klar til dans. De stillede op i den ene ende af lokalet, hvor
de sad på et podium af bordplader, der
var lagt på skamler. Tre mand musicerede til den efterfølgende dans, nemlig

Valdemar Andersen fra Voel, Ingvald
Stenholt og Egon Jespersen. Den første
dans skulle traditionen tro danses af
skafferen Aksel Busk og en serveringspige, i dette tilfælde Lene Abildskov. Og
dansen gik derefter lystigt til klokken fire
næste morgen. Brudeparret var selvfølgelig de sidste, der forlod festen. Dengang stak brudeparret ikke bare af midt
under det hele. Og der var ingen, der
smed om sig med ris eller lavede andre
kunster.
Da der ikke var kaffebord lige efter
middagen, blev kaffen serveret senere på
aftenen. Det foregik i det lille lokale i
Forsamlingshuset. Her var der plads til
omkring en snes personer, som så på
skift fik kaffe med lagkager og småkager. Brudeparret var hjemme på ejendommen i Nørreskov klokken fem næste morgenen, efter en lang, men dejlig
dag.
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Anton Hansens
malerier på „Badet“
I 1937-38 udførte Anton Hansen
(1891-1960) en serie oliemalerier til
badeafdelingerne på Silkeborg Bad – alle
med relation til begrebet vand. Bille-

derne findes stadig på KunstCentret
Silkeborg Bad. Det er muligt at opleve
dem i farver, hvis man går ind på internetadressen www.danskebilleder.dk.
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Inger Munk

Fra „Speghøj“ til Alaska
– og hjem igen.
Eftertanker

4

1

Toget „The Olympian“

Johanne og Laurs (eller Laus, begge
stavemåder bruges i flæng) blev viet i
Skovby Kirke den 1. december 1882.
Deres første hjem blev et lille hus i kanten af ’Fuglemose’. ”Der var hverken vej
eller sti” (citat fra Marie nr.9). Hvorfor
det netop blev der, hører under forhistorien. I det lille hus med lerstampet gulv
så de 5 første børn dagens lys (nr. 1, 2,
3, 4 og 6 på billedet).

5

© Kort- og matrikelstyrelsen

For at begynde med begyndelsen – nej,
det kan jeg naturligvis ikke, for hvem
kender ’begyndelsen’? Så forhistorien?
Nej heller ikke. For det ville medføre, at
jeg ikke nåede frem til den beretning,
der gemmer sig i overskriften. Men
’eftertanker’ – det må det være. Måske
jeg så ved en senere lejlighed kan vende
tilbage til for- og efterhistorien, for den
sags skyld.

3

2

1: Her lå huset i Fuglemose. 2: „Speghøj“, Sejling Hedevej 11. 3:Ebstrup Privatskole
4: Den kommunale skole. 5: Mosegårdvej 2, mit barndomshjem.

I 1892 blev der på mirakuløs vis mulighed for at erhverve ejendommen Sejling Hedevej 11, matr. nr. 10b, som jeg
(i parentes bemærket) altid har kaldt
”Speghøj”, og hvorfra der mod syd med
Hestehaven, Gubsø og Balle Kirke, dengang var, hvad jeg er beskeden nok til at
beskrive som, Sejlings bedste udsigt. Nu
er den, som så meget andet, afgørende
ændret. Sådan er det!
I 1892 var der ikke noget der hed:
Sejling Hedevej, noget så ’fint’ som vejnavne, kom først til Sejling langt senere.
’Miraklet’ bestod i, at Johannes forældre begge døde af influenza ved juletid
1891, henholdsvis moderen, Karen, den
23.12. og faderen, Rasmus Peter, den

Foregående side:
Familien fotograferet i 1901.
Øverste række fra venstre: 1: Andrea 7.10. 1883-28.3.
1939. 2: Rasmus Peter 24.12. 1886-25.10. 1954. 3:
Alfred 22.9. 1888-26.11. 1960. 4: Karen 11.8. 188525.10. 1977.
Midterste række fra venstre: 5: Johanne (født: Rasmussen) 26.1. 1858-7.3. 1936. 6: Otto 26.9 1890-6.2.
1968. 7: Kristian 8.8. 1892-23.6. 1957. 8: Laurs
Andreassen 13.11. 1849-24.11. 1929.
Nederste række fra venstre: 9: Marie 25.10. 1900-21.1.
1990. 10: Mathilde 10.10. 1896-25.10. 1937. 11:
Margrethe 22.11. 1894-1.8. 1975. 12: Agnes 1.11.
1898-18.3. 1982.
Nr. 5 født i Ormslev, de øvrige i Sejling.
I den efterfølgende tekst henviser jeg til personens nr. på
dette billede.
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„Speghøj“ med fra venstre Johanne, Laurs og Marie.

1909 den 9. marts bliver Karen (nr. 4)
gift med Jens Peter Rasmussen i Sejling
kirke. Den 18. marts rejser de ’til Amerika’. Jens’ bror Søren var rejst til USA –
Nebraska – i 1906, så han har sikkert
skrevet hjem og fortalt om ’herlighederne’. Karen og Jens tager også til Nebraska, hvor sønnen Jens Lavrits fødes den
20. december 1909. Livet igennem bevarede han den amerikanske dåbsattest.
Den var lidt af et særsyn, f.eks. da han
senere skulle konfirmeres i Danmark.

28.12. Det medførte – ud over katastrofen for Johanne – en arv på omkring
2000 kr.. Vigtigt var det også, at Laurs’
arbejdskammerater – børsterne – hjalp
ham økonomisk.
Om sommeren arbejdede Laurs på
teglværker rundt omkring i Jylland. Som
følge deraf var Johanne alene med den
voksende børneflok halvdelen af året.
Bemærk at alle børnene er født om efteråret! Hun var jo faktisk gravid uafbrudt i 20 år, og hun fik altid store børn,
og så var hun endda så ’bette’ som Marie
formulerede det på sin ’andreassenske’
facon. En måde at udtrykke sig på, som
ofte af ‘andre’ opfattes som værende på
kanten af sarkasme.
Der kan berettes meget om familiens
hverdag, men det får vente!

Hvordan det har været for familien på
„Speghøj“, at ’sende’ Karen afsted, kan
man kun gisne om! Men der skulle
komme mere.
Otto (nr. 6) var, som Marie kunne sige
det: „lidt mislykket“. For at forstå, hvad
hun mener, skal man enten have kendt
34

hende eller have en forklaring. Derfor:
som flertallet af søskendeflokken måtte
Otto vokse op med en ubevidst eller bevidst – hvad ved jeg – oplevelse af, at
’kunne’ andet og mere end tilværelsen
bød ham. Der var under ingen omstændigheder plads i økonomien til, at han
eller de af søskendeflokken, der havde
boglig mulighed for det, kunne ’læse
videre’. Ja, faktisk „var der hverken
penge eller plads til så mange børn“ for
igen at citere Marie. Og så var Otto tilsyneladende den af børnene, der var
mest ’velsignet’ med ’det andreassenske
sind’, som jeg siden så malerisk har hørt
det beskrevet. Og hvad var/er så det? Et
stort ‘vid’, et lyst og lystigt sind, parret
med en høj retfærdigheds- og ligeberettigelsesfølelse, men samtidig iboende
den melankoli, der tydeligt ses i Johannes ansigt på billedet. Dybe dybe mørkebrune øjne, hvor det lille ’Mona Lisa’smil, der anes om hendes mund, aldrig
når op. Hvad forklaringen er, hvis der
overhovedet er anden forklaring end den
rent genetiske, ved jeg i skrivende stund
ikke. Og finder måske heller aldrig ud
af det!
Lærerinden i den lille Privatskole i
Ebstrup, hvor børnene gik i skole, meddelte, da Otto havde gået i skole i et par
år, at nu kunne hun ikke lære ham og
broderen Peter (nr. 2) ’mere’, så hun
mente, det var bedst, at de kom til at gå
i den kummunale skole i Sejling, netop
nybygget på Ebstrupvej 28. Og sådan
blev det for dem og de øvrige børn i familien. Men de syv års skolegang og at
tjene på gårde, passede ikke til Otto –

Jens Peter Rasmussen, født i Astrup, Hinge
Sogn, 11-7 1883 og Karen.

eller omvendt. Efter et par pladser, den
første i Sejling, den anden i Them, stak
han til søs – han var hjemme på
„Speghøj“ for at fortælle, at han havde
forladt pladsen, men gå ind turde han
ikke! Så han cyklede til Århus og –.
I det næste halve år sejlede han med et
fragtskib ’rundt’ i Østersøen. Hjemme
igen blev det til to pladser, 1: i Sejling,
2: hos Skovlund i Balle, gården der nu
har adressen Nordre Højmarksvej 13.
– så rejste Karen –.
Alfred (nr. 3) og Peter havde tilsyneladende bestemt at følge efter, men Ottos udlængsel og urolige sind, har fået
35

De fire søskendes veje i ’Amerika’ blev
ret forskellige.
Otto og Peter rejste til Nebraska, og
må være ankommet lige omkring Jens
Lavrits’ fødsel. Det fortælles, at Otto ved
gensynet med søsteren sagde: „Det var
et bredt dørtrin – der var langt over til
dig.“
Peter og svogeren Jens købte sammen
med flere andre jord i Texas – „god jord,“
sagde Marie. Senere var pengene tabt,
viser det sig, årsagen kender jeg ikke,
men i et brev til Jens fra broderen Søren
– dateret 10. september 1921 – nævnes
der noget om skatter, betalte eller ubetalte (?), det er ikke helt klart. Men pengene var væk.

dem til at beslutte, at han og Peter skulle
afsted først.
Efteråret 1909 drog Otto og broderen
Peter afsted. Via København ankom de
ombord på „C.F.Tietgen“ til New York
den 24. november 1909. Storebror Alfred
betalte Ottos rejse, tjente flere penge, og
fulgte selv efter et halvt års tid senere.
Fire af Johanne og Laurs’ ti børn befandt sig nu på den anden side af Atlanterhavet.
Ved ankomsten til USA, må de alle
have været omkring Ellis Island. Det er
på internetsiden www.ellisisland.org, jeg
har fundet optegnelsen om Ottos ankomst. På samme side er kaptajnens
håndskrevne passagerliste. Af den fremgår det, at både Otto og Peter, de står
skrevet ind på listen lige efter hinanden,
Peter dog som Rasmus, som han jo også
hed, angiver søster Karen og svoger Jens
i Nebraska, som deres bestemmelsessted.
Ingen af de fire søskende har på noget
tidspunkt ladet et eneste lille bitte ord
falde om Ellis Island! Hvorfor?

Jens og Karen drev en farm i Grand
Island i Nebraska. Også Otto og Peter
fik arbejde i Grand Island, det meste af
tiden hos en købmand/fabrikant ved
navn Glover.
De fire søskende, Jens og drengen er
på et tidspunkt hos en fotograf og får

Høstarbejde i
Nebraska.
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Peter fotograferet i Calgary

hen til Jens Lavrits, der lå på en sofa eller bænk, måtte hun over – en slange.
Det var blevet for meget for Karen.
Peter sagde til svogeren Jens, at hvis
denne ikke rejste hjem til Danmark med
Karen og drengen, så gjorde han, Peter,
det. Efterfølgende ville han så vende tilbage til Nebraska.
Jens, Karen og Jens Lavrits var
hjemme i Danmark inden Jul 1911!
Hvornår de tre brødre ’spredes’, ved
jeg ikke, men mit bud er, at den eventyrlystne og absolut mest rastløse af dem,
Otto, ’stikker af’ først. ’Stikker af’ – dvs.
’uden videre’ kan meget vel være det
korrekte udtryk. Under alle omstændigheder ved de to andre, en overgang intet om, hvor han er. De finder ham via
danske forbindelser, som de trods alt
havde derovre.
Alfreds ’rute’ er den jeg ved mindst
om. Faktisk ved jeg kun, at han er i
Juneau i Alaska inden december 1914.
Det vender jeg tilbage til.
Peter kommer i 1912 til Calgary i
Canada, hvor han bl.a. arbejder ved jernbanen. Han vil rejse til Danmark i det
sene efterår 1914. Hvorfor han vil hjem,
ved jeg ikke, men 1. Verdenskrig er brudt
ud i juli 1914. Måske derfor? Hans plan
er, at være hjemme hos forældrene i Sejling inden Jul. – Det lykkes ikke. – Han
har stort besvær med at få skibslejlighed, den ene afsejling efter den anden
aflyses. I løbet af ventetiden skriver han
bl.a. på et postkort, han sender til Al-

taget såvel enkelt fotos, som et billede
af dem alle. Fælles for de billeder, der er
taget af – især brødrene – både her i
Nebraska og senere på deres færd, er, at
de skjuler mest muligt af deres hænder!
Det skulle angiveligt være på Alfreds
opfordring. Det så grimt ud med de
store barkede arbejdsnæver, de efterhånden havde udviklet. En skrøne? Jeg ved
det ikke. Men hænderne gemmer de!
Karen havde 15 personer at holde hus
for. Det var nok ikke det værste. Værre
var hendes længsel hjem og hendes paniske angst for slanger. Marie fortæller,
at gårdspladsen var indhegnet og overdækket med kyllingetråd, hvori det ikke
var et særsyn at se slangerne hænge. Men
’hovedet blev slået på sømmet’ en dag
hun kom ind i huset, og for at komme
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gange og hvor det foregik på denne
måde, erindrer jeg ikke, har vel heller
ikke fået det at vide!
I skovene omkring Saskatchewan, traf
han på en gammel pelsjæger. Har sikkert boet hos ham en tid. Da Otto vil
videre, vil jægeren have ham til at tage
et bjørneskind med, som han så skal
sælge i den nærmeste by. Men da Otto
ved, at det er forbudt, at skyde bjørne,
hvilket han ikke tør fortælle, giver han
jægeren ’hvad han har i lommen’, et
absolut lille beløb, som jægeren dog er
ovenud tilfreds med. Hvad skal han også
med et større pengebeløb i den canadiske vildmark? Otto drager afsted med
skindet, som han, i behørig afstand fra
jægeren, smider i floden. Han ville have
fået en betydelig bøde, eller det der var
værre, hvis han forsøgte at sælge skindet.

fred i Alaska: „– hvis du vil rejse hjem
engang –“, de har altså ikke på forhånd
aftalt, at de rejser tilbage til Danmark.
Endelig lykkes det. Peter sejler fra New
Brunsvick, men til Liverpool, hvor han
befinder sig juleaften, derfra til Stavanger, Oslo og endelig er han hjemme på
„Speghøj“ nytårsaften.
Så er der to hjemme og to ude!
Der blev sendt breve og pakker – flittigt endda – fra Sejling til ’Amerika’, og
den modsatte vej. Men ofte kom brevene der var sendt til Amerika retur.
Modtageren havde simpelthen skiftet
adresse. Det var selvfølgelig ikke rart for
’dem derhjemme’, når noget kom retur.
Hele tiden måtte de overbevise sig selv
og hinanden om, at der kun var tale om
ændret adresse! Og heldigvis slog det
hver gang til.
Otto, som jeg altså formoder, er den
første der forlader Nebraska, har følgende fikspunkter: Winnipeg, Manitoba,
Saskatchewan, Calgary alle i Canada,
derefter tilbage til ’staterne’ ved byerne
Spokane og Seattle i staten Washington.
Med Ottos stemme klinger ’stederne’ for
mit indre øre!

Den længste periode tilbringer Otto i
Forks i staten Washington hos en svensk
farmer. Og kun skæbnen, eller hvad det
nu var, gjorde, at han overhovedet rejste
videre – igen over hals og hoved. Han
er i Forks i januar 1915, og nøjagtig
hvornår han sejler nordpå, for at mødes
med Alfred i Juneau i Alaska, ved jeg
ikke. Sejlturen blev uforglemmelig, som
alt andet, de oplevede ’over there’. På et
tidspunkt falder en passager – en mand
– overbord. De ’standser’ skibet, cirkler
rundt og leder og leder, men må opgive
at finde manden, sejladsen fortsætter
nordpå.
Perioden i Alaska sammen med Alfred blev ætset ind i dem begge. I resten

Som oftest var transportmidlet: toget.
Men det var ikke hovedregelen, at han
inden en ny togrejse, besøgte billetkontoret. Han arbejdede sig frem, og
havde simpelthen ikke penge til en billet. Hvis/ når det ’gik galt’, dvs. han blev
’opdaget’, var der kun en vej: et spring
ud af toget – som vel at mærke var i fart
– rulle så godt som muligt ned ad baneskråningen og så væk. Hvor mange
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Otto og Alfred fotograferet i Juneau i Alaska.
(Johannes øjne!)

vi kom på arbejde efter en større sprængning og var ved og undersøge om der
hang løse sten over os hvor vi skulde gaa
og hvor vi arbejdede med boringerne,
der var ingen tømmer sat op da det var
meget haardt klippe vi arbejdede i. Blev
der pludselig saa sært stille hvor mig og
min makker opholdt os, og vi kunde
ellers høre dem der var i nærheden af
os, blandt andre 4 eller var det 6 Serbere, høre dem fordi undersøgelsen blev
gjort ved at vi med lange tynde staalstænger stødte op mod den overhængende sten og paa lyden kunde høre om
der var løse dele der kunde falde ned
paa os. Naa vi kunde ikke høre noget
og ingenting se for der var mørkt rigtig
mørkt, ja vi havde kun en lille Karbidlygte fastgjort til vores hue at se ved. Naa
vi gik saa derhen ad og da vi saa kom
saa tæt hen til serberne at vi kunde se
dem ved deres egne små lygter hvad ser
vi saa, jo dem vi kunde se laa paa knæ
og kikkede opad, der var godt nok ligesom lidt højere til loftet men ikke meget, men jeg syntes med det samme der
manglede en mand saa jeg sagde til min
makker, skynd dig og finde Jim og faa
ham med herhen. Jim var svensker og
fra Øland og var vores formand. Naa
jeg kom helt hen til dem og saa kunde
jeg høre at de laa og bad. Ja jeg kunde
ikke forstå andet af hvad de sagde end
Maria, saa det har nok været Jomfru
Maria de bad til dem fra balkanlandene
var vistnok Katolikker dengang og er det

af deres liv havde de det med sig som en
trofast bagage, altid ’lige ved hånden’.
I håb om at han ville skrive bare lidt
ned om ’Amerika’, gav jeg engang Otto
en lille notesblok, jeg vovede ikke at give
ham et hæfte. Der blev ikke skrevet ret
meget på den blok. To beretninger fra
Alaska.
Lad mig, inden jeg gengiver den ene
beretning her, lige fortælle, at arbejdet i
Alaska bestod i at grave guld. Nej, nej
det store guldeventyr, levende beskrevet
af Jack London, var forbi, men der var
en guldmine – „Alaska Juneau Camp
Mine“, som de arbejdede i.
Otto skriver – jeg citerer ordret: „en
mærkelig oplevelse. For mange aar siden var jeg beskæftiget i en meget stor
Grube eller mine ovre i Alaska, en gang
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Fire søskende drog ud.
Alle fire kom tilbage til Danmark.
Deres videre livsforløb ’herhjemme’,
kan jeg måske vende tilbage til ved en
senere lejlighed. Her blot nævne, at Otto
var den eneste der senere bosatte sig i
Sejling – på „Speghøj“.
Som Marie sagde: „De kom hjem, ikke
rige med klingende mønt, men rige på
oplevelser og med en vid horisont. Det
var noget andet, end de unge der cyklede
til Silkeborg en gang om ugen, og ellers
sad hjemme i Sejling og spillede kort.“
Helt hjem kom de aldrig. En lille bid
af deres sjæl blev derovre.

Marie kunne også erindre, at de to
brødre fortalte, at der i Juneau var sådan et fint hvidt hus, finere end de andre. Men der kom de aldrig! Hvilket
Marie dog stærkt betvivlede, sikkert ikke
uden grund.
På et tidspunkt ofrede de tid og penge
på at sejle længere op ad kysten, for at
se ”Columbia Glacier”, en isbræ nær
Valdez.

Otto fotograferet i minen. (Selv der er Johannes øjne med!)

hvad vi orkede og heldet var med os
manden blev befriet om ikke helt uskadet saa dog bortset choket og enkelte
smaa rifter ved at hale ham igennem et
maaske vel lille hul, idet han kategorisk
nægtede selv at foretage sig noget for at
komme frem af hullet. Ja jeg husker da
vi var kommet saa vidt at vi kunde se
ham og lyse lidt ind til ham at han sagde
„ja det er godt med al det I laver men
det er ingen nytte til jeg bløder ihjæl
alligevel.“ Han maa have set at han
blødte lidt paa den ene underarm. Men
det har nok været choket der har faaet
ham til helt at miste fatningen han blev
fuldstændig rask og normal siden hen.“
Mange mange flere hændelser, blev
der fortalt om, men altså aldrig skrevet
ned.

maaske endnu. Naa saa kom Jim. Hvad
i H.H. foregaar her var hans første udbrud. Jeg tror nok Ropowitch er under
den store plab til sten der imellem hans
makkere sagde jeg til ham. Da saa Jim
paa og han hørte nok ogsaa Maria
nævnt, for saa raabte han til dem. Kan I
saa se I kommer op og i gang for her
kan Jomfru Maria ikke hjælpe. Her skal
og saa raabte han op om hvad der skulde
til og det meget. Tømmer brækjern store
træ kiler donkrafte skovle hakker og flere
folk og saa skal jeg love for der kom gang
i foretagendet. Det var Jim der dirigerede og bestemte hvad der skulde foretages, der var ingen der spurgte hvorfor
det og det skulle gøres, det var ligesom
om det hele afhang af Jims bestemmelse
og dømmekraft. Vi sled og masede alt
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Det har altid været min fornemmelse,
at det var 1. Verdenskrig, som USA i
april 1917 var kommet med i, der var
årsag til, at Alfred og Otto ’ville’ hjem.
De frygtede, at blive indkaldt til den
amerikanske hær og sendt til slagmarkerne i Europa. Når og hvis de ville
hjem, havde det været meningen, at rejsen skulle foregå med Den Transsibiriske Jernbane. Men det gik de fra, også
pga. krigen. Det har vist sig, at Alfreds
datter Edel har beviset, der kan bekræfte
min fornemmelse. Edel har en skrivelse,
udstedt af Alaskas guvernør den 23.
august 1917. Skrivelsen attesterer, at
Alfred og Otto har haft registreret ophold i Alaska, at de er danske statsborgere, og at de derfor ikke er „subject to
military service under the Government
of the United States“.
Så gik turen tværs over det amerikanske kontinent, med skib fra Newfoundland, en kasse/kuffert med bøger
og andet fra årene derovre, måtte Otto
lade stå på kajen, der var ikke penge til
at få den med hjem. I oktober 1917 ’runder’ de Norge. Og så gælder det
„Speghøj“.

Og hvor ved jeg så noget om ’Amerika
turen’ fra?
Peter havde nogle få sider ’dagbogslignende’ optegnelser med hjem, dem har
jeg fået læst op af sønnen Victor. Så har
jeg – sammen med min mor – tilbragt
utallige eftermiddage hos Marie. Som sine
søskende havde hun en helt formidabel
hukommelse, og delte gerne ud af sin
enorme viden, og nu sad jeg med et hæfte
og skrev ned! Så er der internettet og
Landsarkivet i Viborg, og sidst – men ikke
mindst – alle de gange, så langt tilbage,
jeg kan huske, Otto fortalte „om Amerika“. I disse ”eftertanker” sætter jeg ofte
’ ’ omkring Amerika, og jeg skriver Amerika, ikke USA. Det var altid ordet Amerika, der blev brugt, derfor tegnene. Som
nævnt forsøgte jeg, at få ham til at skrive
bare ’lidt’ ned. Det lykkedes aldrig. Jeg
var for ung eller han for gammel, eller
måske skulle det bare ikke være!
Otto var min bedstefar. Min mors far.
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Jørgen Møller Bitsch

Personerne bag
præstetavlen i Sejling

Efter hjemkomsten. De tre brødre, fra venstre Otto, Alfred og Peter, fotograferet sammen med den
fjerde bror, Kristian, forrest til venstre, (nr.7), der ikke var med i ’Amerika’.

dage har jeg spændt lyttet til min fars
og min farbror Ottos samtaler om deres
tid i Nebraska. – Det meste har jeg
glemt.“
I min mund lyder det: „Utallige gange
har jeg spændt lyttet til min bedstefars
fortællen om tiden i Amerika. – Det meste har jeg glemt. Men hvor er jeg dog
taknemmelig for den brøkdel jeg husker.“

Jeg vil slutte med et citat fra Victor
Andreasens desværre ikke fuldførte erindringer, Victor var søn af Peter, og altså
min mors fætter. Grundet en fejlskrivning af en katolsk præst, Victors mor
var katolik, skrev han altid Andreasen
med et ’s’, det irriterede ham, at ’vi andre’ skriver det med dobbelt ’s’! Citatet
er fra Ekstra Bladet søndag den 2. januar 2000: „Utallige søndag eftermid-
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mange andre betale krigsstyr, hvilket
udgjorde 1/10 af den anslåede embedsindtægt. Under Christian d. Femte indførtes matriklen af 1688 og ansættelsen
af jordværdien i hartkorn, som gør det
muligt i dag at gå tilbage i lokalhistorien,
da vi fra da af kan finde tingene nedskrevet – selv om nøjagtigheden ikke
altid er i top. Der findes lakuner også i
kirkebøger. I Sejling går kirkebøgerne,
som er nogle af landets ældste, helt tilbage til 1690.
En anden konge, der regerede i Henriksens embedstid, var den pietistiske
Frederik d. Fjerde (1699-1730). Han
fornægtede ikke den verdslige livsglæde
og førte et liv med to dronninger på én
gang. Det var ham, der markerede sig
med de 240 rytterskoler – stærkt udbredt i Skanderborg rytterdistrikt. De
havde alle en sandstensplade indmuret;
en sådan plade kan stadig ses i Linå, hvor
man nu har indmuret den i den nye
skole. Hvor rytterskolerne vandt udbredelse, markeredes de første organiserede
forsøg på at bibringe bondestandens
børn elementære kundskaber.

Præsten Niels Henriksen Sinding, præst
i Sejling Kirke 1710-48, er nok den
præst, der har sat sig de mest håndgribelige spor for eftertiden på stedet. Han
er nok også en af dem, der har været
bedst ”ved muffen”, sammenlignet med
sine eftermænd. Han er som den eneste
præst født i Sejling, 12. december 1671,
muligvis i selve præstegården, da faderen nogle år virkede her som kapellan.
Niels blev student fra Århus 1696, fungerede otte år for faderen og blev indsat
i Sejling Kirke den 14. april 1710, men
da havde han allerede i otte år fungeret
som kapellan. Niels arvede ikke faderens
provstetitel, der i stedet blev tildelt
Serup-præsten Anders Jensen Hvass, en
af egnens længst fungerende præster,
nemlig fra 1695-1755. Da herredstinget nu var flyttet til Serup, syntes det en
naturlig ting, at provsteretten også blev
givet til præsten dér.
På den tid regerede kong Christian d.
Femte. Han havde gode kår under enevælden og var den sidste konge, der gik
i spidsen for hæren, nemlig mod svenskerne under den Store nordiske Krig,
der varede til 1720. Og Niels Henriksen Sinding måtte på lige fod med

Efter Niels Henriksen Sinding havde
overtaget præsteembedet, levede han
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ugift i præstegården sammen med sin
ligeledes ugifte søster Inger Marie
Henrichsdatter.
I 1719 indgik Niels ægteskab med
Anne Pauline Jegind, der var enke efter
provst Jens Andersen Winding til
Hjortshøj. Anne Pauline, der var ud af
en søskendeflok på syv piger og syv
drenge, blev født i Lemvig præstegård
1675. Faderen, Jens Christensen Jegind,
var gift med borgmesterens datter, en
ung enke efter en kapellan i byen.
På Nationalmuseet findes et maleri af
alle børnene, så ud over hvad vi kan læse
os til, har vi nu også en antydning af,
hvordan præstekonen i Sejling anno
1719 har set ud.

Om der kom børn i Niels’ og Paulines ægteskab vides ikke, men det gjorde
der næppe, da brudeparret var henholdsvis 48 og 44 år. At Pauline har bragt
penge til huse, hersker der derimod ingen tvivl om. Hendes første mand var
en ortodoks og myndig herre, der foruden præstekjolen handlede med stude,
og ægteparret skænkede et smukt dåbsfad til Hjortshøj Kirke. Det var derfor
naturligt for Pauline, at hun, i anledning af ægteskabet med Niels, skænkede
Sejling Kirke den smukke og enestående
oblatæske i ægte sølv. Den er, så vidt vides, lavet af en guldsmed i Horsens og
dekoreret med mønter fra Paulines gemmer, bl.a. en med et billede af dronning

Sejling Kirke
omkring år 1900
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Oblatæsken og alterkanden

Christine af Sverrig (1632-54). På æsken
læses: „Foræret Sejling Kjærche af Anne
Pauline Jegind 1719“. Også alterkanden
er, umiddelbart før Paulines død, skænket af disse velhavende præstefolk. Her
kan vi læse: „Anno 1734 er denne
Wiinkande til Sejling Kirke foræret af
idtzige [nuværende] Sognepræst H.
Niels Henrichsen og hans Hustru Anne
Pauline Jegind“.
J.P. Lundø sagde: „Om hundred’ år
er alting glemt.“ Og det skal nok passe,
for slægtens hukommelse er kort, hvor
den ikke har noget særligt eller håndgribeligt at knytte sig til. Men når alle
andre præster i Sejling-Sinding for
længst er nedsænket i glemslens skød,
hvor der jo er så ualmindeligt god plads,
vil disse smukke gaver i Sejling Kirke
stadig være til mindelse om og genkalde
i erindring hos kommende slægter den
gavmilde præst og hans ”allerkiereste
Hustru”.

I 1735 døde Pauline og blev begravet
inde i Sejling Kirke, muligvis i koret og
sikkert også i en egekiste, skønt der på
det tidspunkt var pålagt en ekstra skat
på disse, da det blev betragtet som en
luksus.
I 1748 døde også Niels Henriksen, 77
år gammel. Lægger vi alle årene fra hans
tid som præst og kapellan sammen, bliver det til 46, så han er den længst fungerende præst i Sejling, hvor ingen har
opnået benævnelsen jubilar, en titel der
tildeltes præster, der opnåede at fungere
i 50 år.
Niels blev begravet ved siden af sin
hustru og en smuk sten blev af eftertiden lagt over deres grave. Den kan stadig ses, da den er indmuret i våbenhusets
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nordside. Stenen, der efter de mange år
på sin plads i kirkegulvet, er blevet temmelig slidt og svær at tyde, bærer i hjørnerne billeder af de fire evangelister og
deres navne. Indskriften er hugget i majuskler (store bogstaver) og lyder i sin
helhed:

UNDER DENNE STEEN HVILER TVENDE, HVIS
HIERTER VED KIERLIGHED VARE FORENEDE,

Kurt N. Christensen

HVIS BEENE I JORDENS STØV ERE SAMLEDE,
ÆGTE

PERSONER

DEN

HIEDERLIGE

OG

WELLÆRDE MAND HER NELS HENRICHSEN,
SOM VAR SOGNEPRÆST FOR SEILING OG

1711, FØD I
1671, DØD I
1748 OG HANS

SINDING MENIG HEDER AAR

Pengeombytningen
i Danmark i 1945

SEILING PRÆSTEGAAR AAR
SEILING PRESTEGAAR AAR

ALLERKIERESTE
HUSTRUE

ANNE
JEGIND,

PAULINE

FØD I LEMVIG PRÆSTEGAAR AAR 1675,
DØD

I

SEILING

PRÆSTEGAARD AAR

1735. DE LEFVEDE
ET KIERLIGT ÆGTE
SKAB I

16

ÅR MED
ANDRE,

HVER

FØRTE ET SØMMELIG LEFNET HOS DE
LEFVENDE,

MED

FORMODER AT DERES

BEENE

LIGGE

MAA

FREDELIG

FOR DE EFTERLEFVENDE, OG VENTER
EN GLÆDELIG OPSTANDELSE

MED

ALLE TROENDE.
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Dansk arbejde for tyskerne

Ved Tysklands besættelse af Danmark i
april 1940, indgik Danmarks Nationalbank en aftale med Tyskland, der indebar at tyskerne kun måtte bruge danske
penge til soldaternes lønninger samt
visse former for transport og tjenesteydelser. Men tyskerne løb fra aftalen,
hvad der fik svære konsekvenser for
Danmarks økonomi i de følgende år.
Der blev skabt en pengestrøm i samfundet, som staten vanskeligt kunne hamle
op med, fordi firmaers og enkeltpersoners muligheder for skatteunddragelser var store. I forvejen var kontrolforanstaltningerne minimale, og den hastigt roterende pengemaskine sammen
med vareknaphed, gjorde blot forholdene sværere at håndtere.
I løbet af besættelsesårene skete der
næsten en tredobling af seddelomløbet,
fra 450 millioner kroner til 1.241 millioner kroner, hvilket var væsentlig mere,
end stigningen af prisniveauet og befolkningstilvæksten betingede. Nationalbanken betragtede derfor udviklingen
med stor alvor, og anså det for tvingende
nødvendigt, at problemet kom i første
række, når de økonomiske efterkrigsproblemer skulle løses.

Under besættelsen kunne der tjenes
penge på hidtil ukendte områder, hvor
både erhvervsdrivende og arbejdere fik
muligheder for at hæve indkomstniveauet adskillige grader, fordi der blev
udstedt flere penge, end der var grundlag for.
Ledigheden blandt danske arbejdere
var ganske betydelig, da tyskerne besatte
Danmark, men da det kneb med kulforsyningerne til landet, blev der truffet
aftale mellem Tyskland og Danmark
om, at danskere kunne anvises arbejde i
Tyskland. Adskillige tusinde danske arbejdere blev derefter anvist arbejde i industrien, ved byggeri eller i kulminerne.
Det bedste ved aftalen var, at Danmark
fik en del af energiforsyningen dækket
ind, men det dårlige var, at danske arbejdere blev tvunget til at arbejde for tyskerne. Hvis ledige under 26 år nægtede
at arbejde i Tyskland, mistede de retten
til understøttelse.
Lønnen i Tyskland var udmærket, og
da arbejdstiden var lang, kunne der godt
sendes penge hjem til familierne. Desuden kom mange tusinder i arbejde i
Danmark, idet tyskerne bl.a. forlangte,
at der skulle anlægges befæstningsbun47

ligesom pengeinstitutternes likviditetsbestemmelser blev skærpet.
Da Nationalbanken opdagede, at tyskerne ikke overholdt de trufne aftaler,
indførtes modforanstaltninger ved at
forsyne tyskerne med nye pengesedler,
hvis numre var optegnet. Herved kunne
pengene spores. Men da firmaer og enkeltpersoner blev klar over dette forhold,
steg interessen for at gemme pengene på
anden vis.
Straks efter krigsudbruddet i september 1939 var der ikke mere benzin til
private bilister i Danmark, og bilejere
lod derfor deres køretøjer klodse op.
Men da ingen vidste, hvornår det blev
muligt igen at komme på hjulene, forårsagede pengestrømmen at folk med

kers langs vestkysten, etableres flyvepladser og bygges kaserner i forbindelse
med tyskernes ophold o.s.v.

Før 1944

„Plovmanden“ har en særlig tilknytning til
Silkeborg, idet ikke kun papiret var herfra.
Omkring 1907 kom kunstneren Gerhard
Heilman forbi en mark ved Tammestrup
herregård, og så her flere hestespand i færd
med pløjearbejdet. En af drengene, Ernst C.
Boock, senere formand for Slagteriarbejderforbundet i Silkeborg, indvilligede i – formedelst fem kroner – at stå model med sit
spand.

kunne indløses efterhånden som kommunerne igen fik skillemønter.
Nationalbanken måtte under besættelsen udrede næsten 3,5 milliarder kroner, penge der blev brugt til reparationer,
industriarbejde, transport og forskellige

skete store skader ved opklodsningen,
var der alligevel en god omsætning i bilerne.
Der var ikke meget at stille op mod
folkets kreative sans for at skabe sig en
formue. Hver gang staten søgte at
dæmme op, udviklede folk nye idéer,
som fulgtes tæt af nye forholdsregler og
forordninger. Staten stod næsten magtesløs i folks kamp for at sikre sig noget
værdifast. Selv statens reelle ejendom,
mønterne, kastede folk sig over. Det
medførte at Nationalbanken en overgang indstillede udleveringen af 1- og
2-kronestykker, så bankerne var uden
mønter til det nødvendige forbrug. Forretningsfolk kunne derfor ikke give

Efter 1944

Før 1944

honorarer, der var rekvireret af tyskerne.
Det blev derfor nødvendigt efter befrielsen at udarbejde et straffelovstillæg,
hvorefter visse optjente fortjenester i
besættelsesårene kunne konfiskeres. For
at det kunne lade sig gøre, fik Nationalbanken ret til indsigt i folks bankkonti,
som derefter kunne spærres. Hvor det
drejede sig om bankkonti med penge der
formodentlig stammede fra leverancer
til tyskerne eller fra illegal indkomst fra
f.eks. sortbørshandel, blev pengene
senere konfiskeret.

Efter 1944

Ekstraskatter
For at holde prislejet i ro, blev skatteydere med indkomster på over 10.000
kroner pålagt en tvangsopsparing på i
alt 800 millioner kroner, og samtidig
udbød Nationalbanken statsobligationer for 400 millioner kroner. Der blev
også indført en krigs-konjunkturskat, og
skatter på tobak og spiritus blev forøget

ledige penge kastede sig over disse køretøjer som handelsobjekter. Derfor indførtes en 15 procent ekstraskat ved handel med brugte biler.
De opklodsede bilers værdi blev beregnet til omkring 350 millioner kroner i førkrigs priser. På trods af at der
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penge tilbage, og kommunerne fik besvær med at udbetale aldersrenter og
pensioner. Banker og kommuner appellerede til befolkningen, om at slippe
skillemønterne af hensyn til hele situationen. Da opfordringen ikke blev fulgt,
blev der i flere byer ved kommunal foranstaltning udgivet nødpenge, som

Hvem var værnemager?
Handlende der ikke havde haft den fornødne ministerielle tilladelse til at levere
til værnemagten, blev idømt bøder.
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personer der medvirkede udenom denne
kontrol, efter befrielsen fik deres navne
offentliggjort i Statstidende, i en fortegnelse over folk med lyssky indkomster.
Navnelisterne blev brugt af pengeinstitutterne, da de skulle afgøre, hvem der
måtte hæve penge til f.eks. lønninger,
eller hvilke personer der kunne nægtes
ret til at afhente værdigenstande i bankbokse.

Denne pligt blev dog i flere tilfælde nidkært overdrevet. Det skete også, at overdreven handel med tyskerne bar straffen i sig selv. I Silkeborg måtte en forretning lukke, fordi ejeren blev boykottet af sine tidligere kunder. Man må her
erindre, at forretningsfolk i en vis udstrækning havde pligt til at betjene tyskerne på lige fod med andre kunder.

Før 1944

Nye pengesedler til Silkeborg
Det var svære tab, skatteborgere måtte
bære i forbindelse med tyskernes ophold
i Danmark. Der blev ligefrem talt om
en statsbankerot, og om hvilken betydning statens kaution overfor tyskerne
havde. Der var mange ubesvarede
spørgsmål, som gav anledning til rygtedannelser.
I de varme sommerdage midt i juli
1945, opstod der rygter om, at alle pengesedler skulle ombyttes med nye, og
ingen var selvfølgelig i tvivl om hvorfor.
At der var noget om snakken, var silkeborgenserne ikke i tvivl om, efter at en
stor lastvogn med trækasser ankom til
Silkeborg, hvor den stoppede op foran
Silkeborg Bank i Vestergade. Snart samlede der sig en masse mennesker for at
overvære begivenheden. Under aflæsningen blev lastvognen bevogtet af
politibetjente med skarpladte våben, og
alle mente derfor at vide, hvad sagen drejede sig om: Selvfølgelig var trækasserne
spækket med nye pengesedler.

Store tyske anlægsarbejder blev udført
af danske entreprenører og danske arbejdere. Mange var i tvivl om, hvorvidt
de skulle udføre opgaverne, men ofte
blev arbejdsgivere tvunget til arbejdet.
Og fagforeningerne stod jo heller ikke
tilbage for at få folk i arbejde, selv om
man godt vidste, det var i tyskernes interesse.
Medens arbejdet blev udført, udarbejdede modstandsbevægelsen navnelister
over firmaer og enkeltpersoner, der mistænktes for at arbejde for tyskerne i egen
interesse. Kun produktioner der var foranstaltet af tyskerne, gik udenom om
disse særlige lister, medens firmaer og
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Ombytning af pengesedler

tutter åbnede igen mandag morgen,
måtte personalet ikke påtage sig andre
bankopgaver de følgende tre dage, end
at ombytte gamle pengesedler til nye.
Rygtet om de nye pengesedler var altså
en realitet. Der var kommet mellem ti
og tolv millioner kroner til Silkeborg
Bank, som banken skulle dele med de
øvrige banker og pengeinstitutter i byen.
Denne fordeling skete uden yderligere
opmærksomhed.
Folk var selvfølgelig meget ivrige efter at se de nye sedler, men det blev kun
oplyst at de nye 50- og 100 kronesedler
var forsynet med samme tegninger som
de gældende, men at bagsiden var ny,
med indgraverede rosetter. Farverne var
også anderledes; 50 kronesedlen var violet, 100 kronesedlen var grøn, medens
500 kronesedlen var rød. Vandmærkerne var de samme, men 5- og 10
kronesedlerne var forsynet med nye tegninger på begge sider og med nye bølgelinie vandmærker. 5 kronesedlerne var
blå og 10 kronesedlerne var gråbrune.
Selve pengeombytningen var således
godt forberedt. De nye pengesedler var
fremstillet allerede i 1944, altså længe
før tyskerne kapitulerede. Fremstillingsprocessen var af mange årsager forbundet med store tekniske vanskeligheder,
ikke mindst fordi den udenlandske
pengeverden ikke kunne informeres.
Reglerne for pengeombytningen var
for så vidt enkle og klare. Men efter normal dansk skik: ingen regler uden undtagelser. De tre første dage kunne de
gamle sedler benyttes som betalingsmiddel i begrænset omfang, nemlig til beta-

For at en reform som den forestående
kunne gennemføres med størst mulig succes, var det naturligvis nødvendigt at bevare en meget streng tavshed om, hvad
der forestod, men episoder som ovenstående kunne jo ikke skjules. I øvrigt blev
nye financielle lovforslag, som søgtes gennemført i rigsdagen, refereret til pressen.
Befolkningen anså det for givet, at
ombytningen af pengesedlerne især var
et led i kontrolforanstaltninger overfor
værnemagere og folk, der søgte at skjule
deres formuer for skattevæsenet. Myndighederne lod da også skinne igennem,
at man regnede med, at mange skattesnydere ville blive afsløret ved en eventuel pengeombytning.

Efter 1944

Officielt kom meddelelsen om pengeombytningen fredag den 20. juli 1945.
Når banker og samtlige pengeinstitutter over hele landet lukkede denne dato,
skulle de holde lukket indtil mandag
morgen klokken 8.00. At lørdag dengang var normal bankdag, gjorde ingen
forskel. Og når banker og pengeinsti51

om kødannelse. Selv om der var kommet
tolv millioner kroner i nye sedler til byen,
slap de alligevel op, så der blev straks rekvireret en ny forsyning i Århus.
Flere banker grupperede kunderne, så
de der kom for at veksle beløb under
100 kroner, blev betjent et sted, og kunder mellem et hundrede og fem hundrede kroner et andet sted, medens den
sidste kategori, kunder med over fem
hundrede kroner, blev betjent et tredje
sted. For overhovedet at få vekslet pengene, var det en forudsætning at folk
medbragte deres købekort. Det huskede
så godt som alle, så der var næsten ingen
problemer med kunder der skulle udfylde en blanket, for at få vekslet mellem

ling for befordring, til små indkøb af
nødvendige fødevarer og til medicin.
Denne bestemmelse var nødvendig af
praktiske hensyn, da man frygtede, at
bankerne ikke kunne overkomme at

Før 1944

betjene bankkunderne. Over for Nationalbanken bevarede de gamle pengesedler værdien til og med den 31. juli 1945.
Herefter var alle chancer for at veksle
gamle pengesedler ude.
Samme dato skulle der foretages en
almindelig opgørelse over privatejede
formuer, og alle bankkonti på over 500
kroner skulle anmeldes. Alle personer
der ejede fast ejendom, formue eller andre skattepligtige aktiver over 10.000
kroner, skulle senest den 15. september
under bødeansvar anmelde disse for
skattevæsenet.
I Silkeborg havde bankernes personale
let ved at overkomme ekspeditionerne. En
del mennesker havde inden bankerne åbnede, stillet sig i kø for at få ombyttet deres
gamle pengesedler, men da bankerne var
godt forberedte, var der ikke ligefrem tale

Efter 1944

100 og 500 kroner. Anmeldelsesblanketterne der skulle medbringes ved ombytning af større pengebeløb, var på forhånd blevet postomdelte, så bankpersonalet kunne rigeligt koncentrere sig
om ombytningen, da bankerne jo ikke
måtte udføre andre bankopgaver, de tre
dage pengeombytningen stod på.
Indestående beløb på formuekonti i
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regler var i kraft med hensyn til checks,
der ikke var præsenteret til indfrielse inden ombytningens udløb.
Med hensyn til bankkonti og værdipapirer var der sørget for, at der ikke slap
sorte penge gennem det fintmaskede
net. Værnemagere, sortbørshajer og andre der lå inde med let tjente penge, var
for alvor kommet i klemme med penge,
der hidtil havde eksisteret uden skattevæsenets vidende, og de havde kun udsigt til betydelige skatteefterbetalinger,
hvis pengene kom for dagens lys. Myndighederne gik ud fra, at en del af fortjenesten ved landsskadelig virksomhed,
der var opnået på samfundets bekostning, dermed var forbrugt.

pengeinstitutter og banker, hvis ejerne
ikke mødte frem, tilfaldt uvægerligt staten efter en nærmere fastsat tidsfrist, og
de penge nød staten selvfølgelig godt af.

Før 1944

Personer under 15 år var ikke berettiget til at veksle penge i bankerne, med
mindre de var selvstændig skattepligtige.
I så fald skulle der forevise både købekort og skattebillet. Desuden skulle anmeldelsen af vekselbeløbet underskrives
af vedkommendes værge. Købekort for
personer under 15 år kunne derfor i almindelighed ikke benyttes.
Erhvervsdrivende og andre der i de første tre dage efter ombytningsfristens udløb, modtog gamle pengesedler som betalingsmidler for levnedsmidler, befordring eller medicin, måtte udskyde ombytningen, da de ellers var kommet i
klemme med en bestemmelse om, at ombytningen kun kunne foretages een gang
for hver seddelindehavers vedkommende.
Der var dog endnu en ventil i ombytningssystemet, idet indkaldte sedler der
ikke var afleveret inden fristens udløb,
kunne ombyttes ved Nationalbanken
mod en speciel ansøgning. Lignende

Efter 1944

Danske penge i udlandet
Ud over de hjemlige skattemæssige virkninger havde pengeombytningen også
til formål at finde penge, der i besættelsestiden var ført til udlandet. De penge,
der ikke kom frem nu, blev inddraget
til fordel for den danske stat, når de blev
præsenteret.
I forbindelse med pengeombytning
blev det nødvendigt at underrette Sve53

bytningen af gamle pengesedler regnede
Nationalbanken med, at staten ville
tjene adskillige millioner ved transaktionen. Mange foretrak da også et tab frem
for at henlede opmærksomheden på
deres skjulte formuer. Flere hundrede
millioner kroner forsvandt på denne
måde.
Der indtraf selvfølgelig en del kuriositeter i forbindelse med seddelombytningen i juli 1945. På flere arbejdspladser nægtede arbejderne at modtage lønnen, før seddelombytningen havde fundet sted, hvilket kostede arbejdsgiverne
anselige tab. Også restauranterne tabte
penge ved transaktionen. En enkelt restaurant tabte en halv million kroner på
en aften, ved at gæsterne betalte regningerne inden klokken 24.00, hvorefter
ejeren nødvendigvis måtte dele pengene
i to bunker, penge der var kommet i
kassen før og efter midnat.
Bankerne i Silkeborg afslørede ikke
større beløb, der var undgået beskatning,
og bankfolk var enige om, at mange sikkert hellere ville glemme alt om de gamle
sedler frem for at angive dem til beskatning. Folk affandt sig derfor med, at de
penge der ikke var byttet inden fristens
udløb, bedst kunne anvendes til at
tænde op med i kakkelovnen. Fra omegnen kom der langt færre penge frem
end forventet. Man gættede på, at landmændene i stor udstrækning havde betalt deres regninger hos smeden og i
brugsen med deres sidste beholdning af
gamle sedler.

riges Rigsbank om de vigtigste konsekvenser for pengeombytningen, fordi de
danske pengesedler, der var i Sverige, ellers blev gjort ugyldige i broderlandet,
selv om de var indført på lovlig vis.
De specielle militære pengesedler som
de allierede styrker havde ladet trykke,
da de efter befrielsen kom til Danmark,
blev også gjort ugyldige. De var lavet til
brug for soldaterne, sålænge de var her i
landet.
Seddelcirkulationen blev ved pengeombytningen bragt ned på et realistisk
niveau. For flertallet af Danmarks lovlydige borgere gav pengeombytningen
en del besvær med først at løbe i banken for at veksle penge, og derefter midt
i sommervarmen at udfylde en ekstra
selvangivelse. Men kun for skatteborgere
med mindre god samvittighed kom
pengeombytningen virkeligt ubelejligt.

Staten tjente millioner
Pengeombytningen bragte de værste individer helt op til overfladen. Der blev
budt utrolige summer for købekortene,
og sædvanlige varer som rationeringsmærker røg omgående op i toppriser.
Men politiet så ikke på denne aktivitet
med milde øjne og greb kraftigt ind. Selv
„pæne mennesker“ mødte nysgerrigt op,
måske for at handle. De stillede sig i
hvert fald hindrende i vejen for politiets arbejde med det resultat, at en del
sortbørshajer slap gennem maskerne.
Endnu inden fristens udløb for om-

Hans Peter Jensen

Lidt historie
om Poulsvej der blev til
Tulipanvej

Alderslyst Kirke, 1929

Går vi tilbage til Alderslysts begyndelse
omkring 1873, var der mange små husmandssteder i den begyndende bydel.
Det, jeg vil fortælle om, er vejen, der
fører til Alderslyst kirke. Oprindeligt
hed denne vej Poulsvej. Navnet fik den
efter træsko- og husmand Poul Rasmussen, som havde en mindre landejendom
på stedet. Jorden havde han købt omkring 1880’erne, og der var ca. 10-15
tdr. land til ejendommen. Han havde
omkring en 5-6 køer og to heste – grise
og høns. En stilfærdig mand som passede sin daglige dont. Ejendommen blev
senere overtaget af sønnen Lindahl Rasmussen.

Jeg og andre børn samt mange voksne
hentede tit mælk hos ham. Så sad vi og
ventede på mælken, mens han malkede.
På vejen var der også andre små huse,
hvor der gennem årene boede forskellige mennesker.
I 1929 blev Alderslyst kirke bygget.
Den ligger smukt placeret midt for vejen. Så vidt jeg ved, blev jorden til kirken og kirkegården på 5 tdr. land købt
af herregården Vester Kejlstrup. Senere
er kirkegården udvidet til 12 tdr. land
Der hører mere historie til vejen. I
1932 blev der bygget et kommunehus
på hjørnet af Borgergade og Poulsvej

Lindahl Rasmussen
vander sine heste
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Nybyggeri på Tulipanvej
Alderslyst kirke under opførelse, 1929

hvortil der gik en sti øst for kirken. Her
var tidligere indrettet et sted, hvortil Balle
Kommune henviste arbejdsløse i Alderslyst til nødhjælpsarbejde, der bestod i at
knuse kampesten til skærver.
Dette areal er nu inddraget til kirkegården, hvor der nu er bygget mandskabshus. Senere skal noget af jorden
nok bruges til yderligere udvidelse af
kirkegården.
Op mod vor tid er vejen blevet helt
forandret med nybyggeri, som Arbejdernes Byggeforening har stået for. Det gælder afd. 22, bygget i 1988, hvor der før
var planteskole. I 1989 byggede man

(Tulipanvej), som daværende Balle kommunes administrationsbygning. Efterhånden blev jorden til Lindahl Rasmussens ejendom solgt fra. Senere oprettede
kirkegårdsleder Niels Overby Larsen på
en del af jorden en planteskole, som han
passede sammen med kirkegården.
Vejen blev også brugt som genvej til
Alderslyst stadion, som blev indviet i
1935. Man benyttede en smal vej, som
gik vest om kirkegården, hvor der var anlagt en del haver og et gartneri. Børnene
fra den gamle skole på Borgergade benyttede også denne vej, når der skulle spilles
fodbold, eller når de skulle i skolehaverne,
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hvor det gamle kommunehus lå. Bygningen kommer til at hedde Tulipangården og bliver et bofællesskab for enlige over 55 år.

afd. 23, som i 1990 blev præmieret af
Silkeborg kommune. Med dette byggeri
har man fået en vis form for landsbyidyl, der passer godt sammen med kirken.
I 1989 skete der også en glædelig begivenhed, idet man opførte et stort
ældrecenter, som Silkeborg Kommune
stod for. Det kom til at hedde Rosengårdscentret. Det har siden fungeret til
stor glæde for bydelens ældre.
I år 2002 færdiggøres så afd. 56 på
hjørnet af Borgergade og Tulipanvej,

Til sidst et lille suk. I Alderslyst har vi
flere gader, der er kaldt op efter de første beboere, hvilket er historisk korrekt.
Derfor burde Poulsvej have beholdt sit
oprindelige navn. Da det skulle ændres,
var der en stor underskriftindsamling
imod – men byrådet forstod det ikke.
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