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Forord
Rundt om i de gamle sogne,
sidder mange med en viden om før
og lyst til at formidle den.
Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv
og Silkeborg Biblioteks Forlag dette hæfte,
hvor lokale kræfter skriver lokale historier.
Dette er så anden gang, hæftet udkommer,
og bliver denne udgave lige så vel modtaget
som 2002-udgaven, hvem ved
– måske kommer der flere...
Dette kunne samtidig være en invitation
til eventuel fremtidig medvirken.
God fornøjelse!
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Peder Erik Østerga-

Historien om Linåvej 79,
Mollerup
bejdskraft
sagtens kunne
bruges ude
på
går-dene.
Bønderne klagede til sognerådet,
man ønskede at få en skole bygget
i Mollerup. Der var allerede blevet
bygget 2 nye skoler i sognet. Så foruden den gamle Rytterskole var der
nu en skole i Skellerup Nygårde og
en skole i Askehøj ved Laven.
Sognerådet havde ikke midler til en
ny skole i Mollerup. Man tilbød beboerne i Mollerup 400 kr., og så skulle
de selv oprette en skole.

I Mollerup lige op ad hovedvej 15 ligger et ganske almindeligt og pænt
velholdt hus, nemlig Linåvej 79. Men
det er imidlertid et af de huse i Mollerup, der har været igennem en meget
broget og omskiftelig tilværelse.
Huset var oprindeligt stuehus til en
gård, hvor udlængerne for længst er
forsvundet. Det meste af jorden lå
ved Bjarupgårdsvej med et par tofter
syd for stuehuset, hvor nu hovedvejen går.
Da Silkeborg-Århus landevej blev
anlagt i 1850, kom den til at gå ganske tæt på dette stuehus, og de små
jordtofter forsvandt, da landevejen
kom til at gå hen over dem.
Landbolivet blev for besværligt
med en landevej så tæt på gården,
hvorfor jorden blev solgt til andre
gårde i Mollerup.

Man lejede sig så ind i Linåvej 79,
og fik her indrettet en skolestue. En
ung mand, Niels A. Vigtoft fra Jernved
ved Ribe, blev ansat som lærer. Den
1. september 1877 startede undervisningen i den nyindrettede Mollerup
skole. Vigtoft har sikkert været en begavet mand, for senere fik han job på
et sagførerkontor, inden han kom til
Silkeborg Bank.
Skolelivet gik nu sin gang, men det
var et magert embede, så det ser ud
til, at de unge lærere søgte bort, så
snart der viste sig et bedre job.
En af de mest kendte, der har væ-

Linåvej 79 var nu i en årrække almindeligt beboelseshus, inden det blev
skole i Mollerup by. Børnene fra Mollerup havde indtil da gået i en Rytterskole, Linågyden 7, Linå by. Bønderne i Mollerup var utilfredse med,
at børnene spildte så megen tid med
at gå til skole helt i Linå, da deres ar-
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Uddrag fra Mollerup Brugsforenings varebog på6åbningsdagen d. 1. juni

ret lærer ved Mollerup skole, var
Laurids Jonsen. Han havde en fin
læreruddannelse og blev forstander
for Vestbirk højskole. Engang i 1886
var han til auktion på Sandvad kro,
hvor han købte et billede af kong
Christian 9. for en pris af 1 kr.
Nogle af de andre auktionsgæster
sagde til ham, at han havde gjort en
god handel. Jonsen, som nok har
været i løftet stemning, sagde imidlertid, at det var alt for meget. Han
smed billedet på gulvet og trampede
på det. Episoden blev indberettet
til myndighederne og Jonsen blev
dømt for majestætsfornærmelse, fik
en stor bøde og mistede sit job som
forstander ved Vestbirk højskole.

butikken, var med i lejemålet. Mollerup Brugsforening blev grundlagt
12. marts 1896, og Brugsforeningen
åbner 1. juni 1896.
Den 7. februar 1906 købte brugsforeningen ejendommen for 1.400 kr.
I de første år som brugsforening ser
det ud til, at driften har været noget
svingende. Og ligesom med lærerne,
har uddelerne haft tendens til at søge
bedre stillinger.
I 1923 blev uddeler Niels Bach
ansat, og nu kom Brugsforeningen
ind i en stabil tid. Niels Bach kom fra
Them og var udlært murer, men det
blev bag disken i Mollerup brugs, han
kom til at udføre sin livsgerning. Bach
var uddeler frem til 1958. Niels Bach,
og ikke mindst hans kone Johanne,
magtede at gøre Brugsen til landsbyens midtpunkt. Johanne var ofte at
finde i butikken, og der blev ansat en
kommis – så travlt var der i Mollerups
brugsforening.

Episoden var rygtedes til Mollerup,
og her stod man netop igen uden
lærer. Jonsen fik stillingen og holdt
ud 2 år i Mollerup. Så søgte han audiens ved kongen, hvor han bad om
tilgivelse for sin opførsel, og da han
samtidig kunne vise fine eksamens
papirer, tilgav kongen ham og tilbød
ham en stilling ved Hundige skole.
I 1893 blev der bygget en ny kom
muneskole på Mollerup Bygade 17,
Mollerup by og tiden med skole i det
gamle stuehus på Linåvej 79 var slut.

I 1946 havde brugsen 50 års jubilæum. Skønt det var kort tid efter
krigen med stor vareknaphed, blev
der holdt stor fest. De fleste af brugsforeningens medlemmer deltog i festen. Der var rejst et telt i sognefoged
Marius Nielsens have, som var nabo
til brugsen. Festen blev holdt med
middag, taler og sange, og der blev
sluttet af med dans.
I 1948 var der fest igen, da havde
Niels Bach været uddeler i 25 år, og
brugsen fejrede jubilæet med en fest
for det populære uddelerpar. Efter at

Nu blev huset solgt til købmand Andreas Sørensen, Århus. Han etablerede købmandshandel på stedet, som
han drev frem til 1896. Huset blev da
udlejet til Mollerup Brugsforening,
og en disk, som stod i købmands-
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Bach gik på pension i 1958 og flyttede til Linå, gik dagen dog sin vante
gang i brugsen.
Der var 4 forskellige uddelere frem
til 1982. Det var, som om tiden var
løbet fra denne form for den lille
landsbys brugs. De store supermarkeder var skudt op inde i Silkeborg,
og flere af beboerne fra Mollerup tog
udenbys for at arbejde og handle.

Mollerup af 1982“. Foreningen havde
til formål at købe Linåvej 79, og leje
bygningerne ud til købmandshandel.
Straks efter åbnede den sidste ud
deler Henry Søndergaard en købmandshandel i den gamle butik. I
tiden frem til november 1993 var der
4 lejere, der prøvede lykken som købmand i Mollerup. Men tiden var nu
helt løbet fra den lille landsbys købmand. Den sidste købmand sagde lejemålet op til november 1993, men
blev en tid boende i huset som lejer.

Den 17. maj 1982 vedtog man at
nedlægge Mollerup brugsforening.
Umiddelbart efter nedlæggelsen
stiftede en kreds af de gamle medlemmer en ny forening „Foreningen

I februar 1994 var der en kreds af
borgere i Mollerup, der kom med
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Margrethe og Kresten Møller boede
i det første hus efter Brugsen ud ad
Østerbyvej. Kresten er født i Nisset
som nummer to ud af en børneflok
på ti. Skolegangen var først i Ebstrup
– sidenhen i Sejling Skole. Som 10årig fik Kresten sit første arbejde som
hyrdedreng, og han husker, at lønnen
det første år var 10 kroner.
Kresten startede salon – eller klippestue – i Lemming først i
1920erne. I begyndelsen i et lejet
værelse, der i aftentimerne også
blev benyttet som værested for byens unge. I 1927 byggede Kresten det
hus, der indtil 1975 var frisørsalon for
både ham og hans kone Margrethe,
som han blev gift med i 1928.
Margrethe var damefrisør og klippede og permanentede i den inderste stue. Hun havde særlig travlt op
mod højtiderne, til bryllupper og
andre fester i kommunen. Damerne
så ret forskellige ud inden permanenten, men efter havde alle fået
fine krøller.
Kresten klippede alt, der ville klippes – mest børn, både drenge og piger samt mænd – i den yderste stue.
Når drengene på Lemming Centralskole skulle have frisuren redt, greb

de altid til baglommen og fiskede en
stærk farvet plastikkam frem – rød,
blå, grøn eller gul. På spørgsmålet
om, hvor de dog havde de flotte
kamme fra, svarede de altid: „Den
har vi fået af Kresten Barber!”
Kresten elskede at fortælle om
„gamle dage“, hvor livet var meget
mere enkelt, og hvor en landmand
med 3 børn på hestevognen eller
traktoren havde gjort frisørbesøget
til noget af en udflugt. Næsten hver
gang jeg var hos Kresten, fortalte han
med stolthed om, at han skrev ned,
hvad han kunne huske fra sin barndom og ungdom, og det endte gerne
med, at han fiskede et kladdehefte
frem med alle skriverierne, så „degnen“ ved selvsyn kunne se og læse.
Krestens interesse for musikken
blev ofte bragt på banen. Som ung
mand fik han indføjet i fæsteaftalen,
at han skulle have en halv dag fri
om ugen, så han kunne tage til Silkeborg for at få musikundervisning
og lære noder. Her blev han for alvor
grebet af musikken, og han startede
sammen med en kammerat at spille
sølv- og guldbrudepar op om morgenen, ligesom han har spillet til et
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På væggen hang trækbasunen og
trompeten og foran betjeningspladsen en hylde med sprit- og brillantineflasker samt en indretning med en
gummibold og en flaske, så væsken
blev godt og grundigt fordelt i håret,
når Kresten trykkede på bolden. En
hårvaskeplads og et føntørreapparat
hørte sammen med den elektriske
klipper, kam og flere sakse samt kost
og fejebakke til inventaret. På gulvet
lå linoleum. Det havde nok været i ét
stykke, men rundt om klippestolen
var linoleummet slidt helt væk, og en
dyb cirkelformet fure ned i trægulvet
vidnede om mange års – og mange
kilometers – traven rundt og rundt
og rundt…

Kresten var en høj mand, lidt krumbøjet af et langt liv i „klippestilling“, et
smalt, aflangt hoved der afsluttedes
med et gråt, gult, hvidt, højt krushår,
der forstærkede den aflange hovedform. Ansigtet var markeret, øjnene
venlige og lange, hvidgule tænder
med en guldsplint i understregede
Krestens venlige fremtoning. Store
kraftige hænder stak ud gennem
kittelærmerne, og figuren blev afsluttet af et par sandaler på den
anden side af størrelse 45, hvor to
storetæer gik et godt stykke ud over
sandalkanterne. Hans bevægelser
rundt klippestolen var rytmiske og
hændernes bevægelser sikre efter
mange års øvelse.
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gamle Ford V 8 model 1937 rullede
op foran Krestens hus – jeg steg ud
og gik de fire trin op ad den stejle fortrappe – et tag i hoveddørens greb,
og jeg stod i verdens mindste gang.
„Wærsgo’ og hæng overtøwet på
knagen,“ lød det gennem den åbne
dør inde fra Krestens salon til højre.
Betjeningspladsen inde i salonen var
strategisk placeret, så Kresten, mens
han klippede, gennem gadevinduet
var fuldt orienteret om, hvad der
passerede på Østerbyvej, og hvilke
kunder der ankom til forretningen.
„Wærsgo’ og kom ind og tag plads.“
En af skolens drenge var ved at blive
klippet, mens en anden sad i venteposition. Jeg slog mig ned på en
stol og afventede, at det skulle blive
min tur.

utal af baller – mellem 2000 og 3000,
mente han. Ved et par lejligheder
efter en klipning gav han prøver på
trækbasunen. En af gangene spillede
han en selvkomponeret Lemming
vals – ganske flot som jeg husker
det – men mens han spillede stod
Margrethe pludselig i døren ind til
damesalonen – hun sagde ikke noget – kikkede blot på Kresten med
et fast blik, hvorefter han stoppede
spilleriet og sagde: „Nå, det må vist
være nok for i dag!“
Som nybagt lærer i 1963, ansat ved
Lemming Centralskole og boende i
kommunens 2. lærerbolig, skulle jeg
jo også klippes en gang imellem for
at se anstændig ud. En dag ved 4-tiden gjorde jeg mig så klar til at aflægge den lokale barber et besøg. Vores
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Det var efterhånden blevet min
tur i klippestolen, og Kresten slog
ud med hånden som tegn til, at jeg
kunne sætte mig – alt imens han
sugede den tredje cigarets røg ned
i lungerne i den tid, jeg havde været
der. Jeg fik et stykke hvidt crepepapir
rundt om halsen og blev iført et klippeklæde, der dækkede fra halsen og
nedefter – og så startede klipningen.
Den forløb uden problemer, og idet
Kresten fjernede crepepapiret og
klipsede klippeklædet af mig, kom
slutmeldingen: „Wærsgo’!“ alt imens
han ivrigt børstede de løse hår af
med en lille blød kost – og så fortsatte han: „Vil du have en bajer?“ Jeg
blev lidt overrumplet over spørgsmålet, men fik da fremstammet et
ja-tak. Det der efterfølgende skete
var først fuldstændigt uforståeligt for
mig. Kresten gik hen med front mod
det store gadevindue. Her foretog
han forskellige gymnastiske øvelser.
– Lidt ned i knæene, armene strakt
op over hovedet og i en langsom be
vægelse ført ned mod brystkassen.
Det gentog han et par gange suppleret af enkeltarmbevægelser, men
stadig – væk fra kroppen og ind mod
sig selv, som satte han en flaske for
munden. Derefter vendte Kresten sig
mod mig og bad mig følge efter. Vi
gik gennem Margrethes salon, hvor
et par nysgerrige øjne under en tørrehjelm fulgte os ud i køkkenet, hvor
jeg blev budt en stol. Der kom tre øl
på bordet, de blev åbnet, og Kre-

sten satte sig. „Skål, og velkommen
til kommunen.“
Få minutter efter stod der pludselig en lille mand i køkkendøren. Han
bankede ikke på – stod der bare som
en paddehat, der var skudt op gennem jorden. Kresten strakte den ene
arm ud, og den lille mand satte sig.
Det viste sig at være skrædder Eriksen. Han havde skrædderstue lige
over for Krestens salon, og når han
sad og syede bag sit store facadevindue i gadeplan, havde han både styr
på arbejdet, trafikken og Krestens ølinvitationer fra salonvinduet.
Kresten Møller var født den 4. april
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Christian Johannes Pedersen fik kørekort i 1930 og kørte lastvogn et par
år, indtil han i 1932 fik kørekort til
passagertransport. Han befordrede
derefter folk i turistbus, mens han
var ansat hos en vognmand i Varde,
der besørgede transport af breve
og pakker på ruten mellem Varde
og Agerbæk.
Det var netop i de år Lillebæltsbroen blev bygget. Det medførte, at Chr.
Pedersen kom til at køre et ukendt
antal turister til arbejdspladsen ved
Lillebælt, der dengang var et oplagt
udflugtsmål for en søndagstur. Folk
strømmede til fra hele landet for at
opleve den tids tekniske landvinding,
som Lillebæltsbroen jo var.
I 1936 rejste Chr. Pedersen til København, ikke alene for at arbejde,
men også fordi hans kæreste (og
senere hustru) dengang arbejdede
derovre. Chr. Pedersen arbejdede
i København de næste 12 år – bl.a.
hos en entreprenør. Rent tilfældigt
hørte hans bror Thomas, at Silkeborg
Omnibusser var til salg. De to brød
re undersøgte sagen, og kort efter
overtog de busdriften i Silkeborg.
Bybusserne var startet i 1925 af to

brødre fra Silkeborg, Svend
Aage og Arne Veng. Da de fik koncessionen købte de en bybus hos fabri
kant Darr på Torvet i Silkeborg. Den
kostede 18.500 kroner med en udbetaling på 2.000, og derefter skulle
de betale 1.200 kroner i kvartalet. Da
vægtafgiften endnu ikke var opfundet, skulle der i stedet betales en afgift til Viborg Amt, fordi Alderslyst jo
var en del af dette amt. Som det fornemmes, var det en forholdsvis stor
investering at etablere bybussen, og
ikke mindst når det sammenholdes
med, at en busbillet kostede 25 øre.
Bussen blev sat i drift på strækningen mellem Forsamlingsbygningen i
Alderslyst, ind over Torvet i Silkeborg
og til Lysbro. Ruten skulle køres ni
gange daglig, men i tøvejrsperioder
kunne kommunen forlange busdriften indstillet af hensyn til vejen, som
man mente kunne tage skade under
vægten af bussen. Trods den beskedne billetpris gik alt, som det skulle,
og allerede i 1930 købte de to brødre
en 6 cylindres lukket byomnibus af
mærket NAG, med 16 siddepladser
til passagerer plus føreren. Bybussel
skabet skiftede ejer flere gange, in-
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ikke så egnede til turistkørsel på
lange ture.
Chr. Pedersen fik engang tilbudt to
busser, der havde kørt i København et
halvt års tid. De var for små til formålet i hovedstaden, og derfor byttede
ejeren dem til to større. Pedersen fik
dem derefter tilbudt, men uha – prisen var alt for høj, så det kunne ikke
blive til noget. Sælgeren mente nu
ikke, Pedersen skulle sige nej til det
gode tilbud, og det endte da også
med, at busserne skiftede ejer. Og
set tilbage på den handel, indrømmer Pedersen gerne, at det var en
god handel, der blev lavet. For ikke
alene var vognene nye og velegnede
til almindelig buskørsel, de kom også
i brug på lange ture til både Jugoslavien og andre fjerne mål.
Da der efterhånden var brug for
fem busser, og de ikke længere
kunne være i garagerne på Rønne

skulle selv rekvirere dem og også levere standerne. Til dette brug købte
han brugte 2” vandrør, som blev tilvirket og galvaniseret.
Buslinie 1 var, som da bybusserne
startede, i drift på ruten mellem Alderslyst Kro, ind over Torvet og til Lysbro, mens buslinie 2 begyndte ruten
ved Ringgården på Nylandsvej, der
dengang var under opførelse. Derfra gik ruten ind over Torvet og ud
til Ørnsø, men om eftermiddagen
blev ruterne forlænget til Sygehuset og Sanatoriet. Derudover kom
Århusbakken med i køreplanen fra
omkring 1954.
I de første år var det brugte busser,
der var i drift, men der blev senere
købt mange nye. De fleste busser
blev købt hos DAB, som leverede
gode og holdbare vogne. Af samme
grund blev de benyttet til busdrift
i de fleste danske byer, men de var
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den det i 1948 blev overtaget af brdr.
Thomas og Chr. Pedersen. Mens Th.
Pedersen straks efter ejerskiftet begyndte i busfirmaet, beholdt Chr. Pedersen sit arbejde indtil marts 1949,
hvorefter han også kom til at køre
bybus i Silkeborg.
Ved overtagelsen ansøgte de to
brødre Silkeborg Kommune om
koncession til at drive buskørsel.
Bevillingen kostede ikke noget, og
de fik den uden større besvær. Mens
der de følgende fire år skulle søges
bevilling hvert år, kom koncessionen
efter fem års forløb til at gælde for
fem år ad gangen, hvilket gjorde det
lettere at disponere på længere sigt.
Men inden der var gået seks år, blev
Chr. Pedersen alene om forretningen,
fordi hans bror ikke kunne holde til at
sidde bag rattet hele dagen.
Th. Pedersen boede i villaen Søholt
Allé 27, mens Chr. Pedersen i 1949
med familie flyttede ind i et hus på
Rønne Allé, hvor der også var garage til busserne. Da Th. Pedersen
blev nødt til at stoppe, flyttede Chr.
Pedersen ind i villaen Søholt Allé 27,
hvor familien boede indtil 1957.
Det var ikke just et guldrandet papir brdr. Pedersen overtog. Der var
to buslinier, som skulle skaffe lønnen
til de to ejere samt tre chauffører.
Chaufførerne blev i starten lønnet
med 125 kroner om ugen, men inden
længe blev lønnen hævet til 175 kroner. Og da det var gamle vogne, som
var ved at være slidt op, gik der en
del penge til reparationer. Den ene

bus var beregnet til 12 passagerer,
mens to andre hver kunne medtage
27 passagerer. Faktisk var vognene
bedre egnet til landevejstrafik end
busdrift, for der var kun én dør til
både ind- og udstigning, og selv om
billetprisen nu kostede 40 øre for en
ligeud, gik der jo en tid, inden materiellet kunne fornyes, og af samme
grund blev det nødvendigt at hæve
billetprisen til 50 øre.
Når Chr. Pedersen ser tilbage på
den tid, er han tilfreds med, at han
dengang manglede erfaring. Havde
den været større, er det langt fra sikkert, at han turde starte selvstændig
forretning, som han gjorde. Men Silkeborg var en god by at køre bus i.
Bybusserne i Silkeborg har sammen
med bybusserne i Randers altid været de billigste i landet med hensyn til
billetpriser. Det er de to byers struktur med bakker og udstrækning, der
positivt var med til at understøtte
brugen af busserne.
Efterhånden som byens udvikling
skred frem, blev det nødvendigt at
omlægge eller forlænge ruterne.
Køreplanerne skiftede to gange om
året, og næsten hvert år skete der
udvidelser. Den slags skete i samarbejde med stadsingeniørens kontor
og politiet. Når det ind imellem var
nødvendigt at tilføje et ekstra stoppested, skete det uden bemærkninger. Så med hensyn til busdriften var
der aldrig indblanding fra kommunens side. Det var kommunens folk,
der anbragte skiltene, men Pedersen
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regnskab skulle være afsluttet, før det
kunne ses, hvor stort underskuddet
var blevet. Men heller ikke under
disse betingelser var der indblanding
med hensyn til busdriften fra kommunens side. Tværtimod var der altid
et godt samarbejde mellem parterne.
Det var en stor lettelse, da kommunen afsatte et vist beløb som tilskud til busdrift på det kommunale
budget, for renteudgifterne var store
på det tidspunkt. Desuden kørte Michael Kristensen i Svejbæk busruten
Sejs-Svejbæk-Laven-Ry. Den blev
overtaget af Chr. Pedersen, som kort
efter søgte om af blive fri for at køre
til Ry på grund af et alt for tyndt passagergrundlag.

men allerede i 1949 kom Pedersen til
at køre med turister. Den første udlandstur gik til Hamborg. Det var en
dramatisk oplevelse, da alt lå i ruiner i
Hamborg på det tidspunkt. Han blev
lejet til denne tur af vognmand Niels
Juhl i Ikast, som skaffede de fornødne
tilladelser. Da hele Nordtyskland var
besat og blev administreret som engelsk militærzone, var det at køre en
tur til Hamborg aldeles ikke noget,
man gjorde uden overvejelser og tilladelser.
Der var tre vogne med på turen,
som forløb uden problemer. Det
gav Pedersen gode idéer, så i 1950
forsøgte han selv at arrangere en tur
derned. Men der kom kort og godt afslag begrundet med, at der ikke kunne udstedes flere køretilladelser. Den
næste ansøgning gik dog glat igennem. Og flere fulgte efter. I alt blev
det til 16 ture med korte mellemrum.
Det var en stor attraktion med fyldte

Turistkørsel
Som fortalt, blev bybusserne overtaget af brdr. Pedersen i august 1948,
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i 1961 flyttede DAB ud fra Torvet til
hjørnegrunden af Nordre Ringvej og
Kejlstrupvej, og snart fulgte mange
andre efter. Derfor kom dette kvarter også med i køreplanen. Og da
industrikvarteret var udbygget, blev
Højmarkskvarteret taget i brug. Nye
boligkvarterer skød op andre steder
i Silkeborg, og hele tiden var det af
gørende at følge med i udviklingen
med hensyn til busdriften.
Randers og Silkeborg var nogle af
de sidste byer i Danmark, hvor bybusserne blev drevet på koncession. I de
fleste andre kommuner blev bybusserne drevet med større eller mindre
tilskud fra kommunerne. I Silkeborg
betalte kommunen for første gang
i 1978 et tilskud til driften af bybusserne, men den betaling skete
bagud, hvilket vil sige, at et halvt års

Allé, var det nødvendigt med mere
plads. Familien Pedersen solgte derfor huset på Søholt Allé 27, og købte
i 1957 et to år gammelt hus på Viborgvej 1, hvor den fornødne plads
var til rådighed. Huset var bygget af
en karetmager, der var i gang med
at grave ud til et værksted. Men Chr.
Pedersen opførte i stedet en større
garagebygning. I dag er der kun en
lille rest tilbage af denne.
Omkring samme tidspunkt, 1957,
solgte kommunen byggegrunde i
industrikvarteret langs Nordre Ringvej. Jorden hertil kom fra gården
Vester Kejlstrup, som kommunen
erhvervede i 1941. En af de første
virksomheder, der flyttede ud, var
en imprægneringsanstalt. Senere
etablerede firmaet Neckelmann sig
samme sted, da det kom til byen, og
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busser hver gang. Folk ville ved selvsyn opleve de enorme ødelæggelser,
der blev forvoldt af de engelske flyvere. Men før turen kunne foretages,
skulle der søges visum til hver enkelt
passager, og derfor skulle Pedersen
samle deltagernes pas sammen og
indsende dem til den engelske ambassade i København, fjorten dage
før turen skulle foregå.
På de første ture kom en rejseleder
ombord på bussen i Flensborg, men
senere lærte Pedersen en ung mand
fra Hamborg at kende. Han stod klar,
når bussen ankom, og da han under
besættelsen var soldat i Danmark,
og heraf en del af tiden gik vagt på
Papirfabrikken i Silkeborg, var han ret
god til dansk. Da han ydermere var
fra Hamborg, vidste han, hvad turisterne kom for at se og opleve.
Han anviste veje gennem den
sønderbombede bys gader, hvor
der i vejsiderne var tipvognsskinner,
hvorpå lange tipvognstog bestandig
kørte murbrokker ud fra byen til en
kæmpemæssig oplagsplads. Her blev
materialet knust og senere genanvendt til nyt byggeri. Der var endnu
mange gader, der var totalt umulige
at komme ind i, selv til fods. Af og til
stak et kakkelovnsrør op af ruinerne.
Her nede under ruinhoben fristede
nogle mennesker tilværelsen i udbombede kælderrum. Flere turister

var nede og se, hvordan folk levede
og boede, og de blev ved selvsyn klar
over, hvor billigt Danmark egentlig
var sluppet gennem krigens gru.
En billet til Hamborg kostede 50
kroner. Heraf betalte Pedersen 5
kroner til visum. Overnatningen,
som deltagerne selv skulle betale,
skete på et sted, der kan sammenlignes med et dansk vandrehjem.
Men prisen var overkommelig. 2,50
krone pr. person inklusive morgenmad. Med den pris var det trods alt
økonomisk tåleligt at være turist på
udlandsture på det tidspunkt. Disse
ture til Tyskland blev for mange silkeborgensere det første møde med
udlandet i årene efter befrielsen.
Turene sydpå blev udvidet til at
omfatte Harzen og senere Rhinen.
På ture i Tyskland syd for Hamborg,
skulle der betales vejskat, som var
ret betydelig. Beløbet blev udregnet efter hvor mange kilometer, der
blev kørt samt antallet af passagerer.
Det kan nævnes, at en tur til Østrig
nemt løb op i 700 kroner. En lærer
på en skole i Århus arrangerede på
eget initiativ ungdomsrejser sydpå.
Til disse ture benyttede han Pedersens turistbusser, og det blev til rigtig
mange ture med unge mennesker.
Det var ret primitive rejser, som gik
helt til Grækenland og varede op til
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Før landboreformen 1788 måtte bønderne under Silkeborg Hovedgård
ikke rejse, hvorhen de ville . Godsejeren ejede næsten al landbrugsjorden,
der var fæstet (lejet) ud til bønderne.
Fæstet betalte bønderne i Virklund
dels med arbejde, der kaldtes hoveri,
og dels med penge og naturalier. I
modsætning til Them havde Virklund
folk på gårdene, og da de skulle stille
til hoveri på Silkeborg Hovedgård ca.
100 dage om året, kunne de vælge
selv at komme eller sende en karl eller pige.
Hoveriet på Silkeborg var ikke så
hårdt som på Sjælland, hvor man
skulle stille dobbelt så mange manddage, og man arbejdede heller ikke
så meget som nu, idet man typisk arbejdede en time og så holdt en halv
time fri. Derudover var man god til at
more sig i arbejdstiden med alkohol
og andre forlystelser. Da de senere
blev selvejere, fik piben en helt anden lyd!

størrelse, nemlig 2 tdr. 4
skp. hartkorn. Der var 6 helgårde, og
de var efterhånden ved arv blevet
til 12 halvgårde med ligeså mange
fæstere.
I 1720 tilbagekøbte kronen Silkeborg slot og indlemmede det i det
Skanderborgske Rytterdistrikt, og
dette vedvarede indtil 1767, hvor
slottet blev solgt til ritmester Hans
Nicolai Hoff. At Virklund kom under
ryttergodset betød, at byen for hver
8 tdr. hartkorn skulle stille en rytter
med hest til kongens rytteri d.v.s. i alt
3-4 ryttere. De skulle bo hos bønderne, og de skulle frigøres, så de kunne
deltage i den ugentlige eksercits og
de krige, som det behagede kongen
at deltage i.
Landsdommer Henrik de Mule Hoff
købte 1794 Silkeborg Hovedgård af
sin fader, Hans Nicolai Hoff, og gik
straks i gang med udskiftningen af
landsbyerne. Virklund Byes jorder
blev 1795 opmålt af landmåler Sørensen, og der blev i den anledning
udfærdiget et kort med angivelse af
den fremtidige opdeling af jorden.
Kortet, der opbevares i Matrikel-

Bøndergårdene i Virklund lå dengang samlet i landsbyen, og godsejeren havde gjort dem lige store,
så de afgiftsmæssigt var af samme
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tønder land.
Hoff bekostede selv opmålingen,
og han siger selv, at udskiftningen
foregik i overensstemmelse med
bøndernes ønsker, men tilføjer dog
at han udskiftede efter sin egen plan.

arkivet, er efter teksten på kortet en
kopi, der er udfærdiget 1826 af Schu
macher, og udover at angive de matrikelnumre, der i det store og hele
gælder den dag i dag, er det også interessant ved, at man angiver ejerne
af jordstykkerne.
Forud for H.M. Hoffs køb af Silkeborg
Hovedgård, havde hans fader solgt
det bedste af bøndergodset til bønderne, men Virklund og Hårup kunne
han ikke sælge på grund af de tilhørende store skove, der udgjorde 5000

Virklund Bye havde som nævnt i 1795
12 bøndergårde og der hørte i alt
4348 tønder land mark, eng, græsning og skov til byen.
Selve udskiftningen skete ved, at
af de 12 gårde blev de 4 udflyttet.
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flyttet ud på marken. Ser vi på hvilke
gårde, der fik stjerneudskiftning og
dermed bevarede pladsen i landsbyen, kan vi se, at det drejer sig om
Østergård (matr. nr. 2), og resterne af
gården er i dag Virklundvej 17B. Pedersminde (matr. nr. 5), Gunilshøjvej
64, var placeret, hvor Jyske Bank ligger. Rosenborg (matr. nr. 7) lå, hvor
der tidligere var keramikværksted på
Vesterlundvej 9. Paradisgården (matr.
nr. 8) var sammenbygget med den
nuværende Thorsøgården og var den
nordlige del af gårdene. Thorsøgården (matr. nr. 9), Virklund Skolesti 3,
er således den eneste af gårdene, der
er bevaret og har sin gamle placering
i landsbyen. De øvrige blev med tiden
flyttet ud på de tilhørende marker.

Tre af disse udflyttede gårde blev
opført som nye, og bygningerne til
de gamle gårde blev inddelt til huse,
så seks nye familier kunne flytte ind.
Endelig blev den 12. gård nedlagt,
så der fremover kun var 11 gårde i
landsbyen.
Fra andre landsbyer ved vi, at beboerne var meget utrygge ved at forlade landsbyfællesskabet for at flytte
ud på marken. Derfor valgte man
mange steder den såkaldte stjerneudskiftning, hvor alle markerne
startede inde i landsbyen. I Virklund
har dette ikke fuldt ud kunnet lade
sig gøre på grund af søen og skoven.
Allerede 1787-folketællingen viser,
at beboerne af de to Voldbygårde er
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jordebogen for Virklund i 1805 nævner „en Christian Thomsens forhen
iboende gård“, og i jordebogen for
1814 er antallet reduceret til de nuværende 8 gårde.

Hvor lå så de gårde, som der ikke var
plads til i landsbyen, og hvor man
derfor anvendte blokudskiftningen,
hvor gården straks blev flyttet ud på
marken? Ja, ud fra kortet er det let at
finde de 3 af de 4 udflyttede gårde,
nemlig Kristinedal (matr. nr. 3), Nyhøjvej 3, der senere blev til Gudenåfabrikkerne, Marienlyst (matr. nr. 4),
Uglesøvej 1, hvor restaurant Caroline
Amalie i dag er indrettet i stuehuset
og Gunilshøj (matr. nr. 6), Fyrresvinget 11F, hvor bygningerne stadig ligger på det oprindelige sted.
Ovennævnte gårde svarer sandsynligvis til dem, der blev opført af
nye materialer. Den sidste gård, der
skulle være flyttet ud på marken og
opføres af de gamle materialer, har
jeg ikke kunnet finde, idet allerede

På udskiftningskortet er under beboer nummer 31 nævnt Christen
Thomsens enke, og hendes beboelse
ser på kortet ud til at have været en
gammel gård, og resterne af den har
stået helt op til vores tid, hvor den
sidste beboer var Jacob Bjørnholt,
hvis hus lå lige neden for Virklund
Overgård.
Alt tyder således på, at der i forbindelse med gennemførelsen af
udskiftningen er sket et eller andet,
som har medført, at man har nedlagt
Christen Thomsens gård og reduceret de 9 gårde i Virklund til 8.
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tilfældet i Virklund, skulle man ud fra
kortet kunne finde, hvor de udflyt
tede gårde har ligget.

Anders Pedersen, der er beboer nummer 32, bor i en ejendom, der er sammenbygget med Christen Thomsens
ejendom. Han er i folketællingslisten
for 1787 opført som hyrde. Ejendommen havde en ideel placering midt i
landsbyen, og på kortet er der sammen med ejendommen vist en indhegning e.l., og det kan antages, at
her neden for den gamle kirke har
landsbyens forte været, hvor man
fra de nærliggende enge hurtigt
kunne drive kvæget ind i folden om
natten. I folketællingen for 1801 har
han, som følge af nedlæggelsen af
hyrdejobbet, skiftet erhverv til jordløs husmand og hjulmand.

Matrikel nr. 28 var sammenbygget med Østergård og er vist med
et gårdanlæg. Ejendommen havde
jord oppe i det nuværende indu
striområde, men allerede i jordebogen for 1832 er jorden overtaget af
Virklund Overgård, og bygningerne
må derfor formodes nedrevet.
Der, hvor den gamle skole ligger i
dag, lå tidligere bygningerne til Borgen (matr. nr. 22), Vesterlundvej 91 H,
og denne ejendom var sammenbygget med matr. nr. 7, Rosenborg. På
et gammelt fotografi af Borgen ses
det gamle stuehus, og da det blev
nedrevet, fandtes der munkesten i
murværket, hvilket kunne indikere, at
det var blevet flyttet ud fra Virklund.
Stenene skulle for øvrigt ifølge den
nuværende beboer, Søren Baggesen,
stamme fra den gamle kirke.

Når man i forbindelse med udskift
ninger skulle beslutte sig for hvilke
gårde, der skulle flyttes ud på marken, blev der set meget på brandfaren, og derfor foretrak man at udflytte de sammenbyggede gårde. Går
man ud fra, at dette også har været
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Virklunds første skole fra 1719 lå indtil 1851, hvor Vesterlundvej 3 nu er
bygget, og er angivet på kortet med
skolen ud mod Vesterlundvej og en
udbygning ned mod bækken. Gamle
folk taler stadig om, at der har ligget
bygninger på området, og at de var
fyldt med snoge!

kortet er angivet en
lang bygning hen over Vesterlundvej 25 og 27 (matr. nr26 og 34), ligesom der er flere bygninger angivet
ved det nuværende Vesterlundvej
21(matr. nr. 36-39).
I 1795 blev Vesterlundvej 27 beboet af Jens Christensen Smed, og
det er interessant ved, at nabojorden
Vesterlundvej 29-35 op til vore dage
er blevet kaldt Smedetoften. Murermester Knud Johansen har således
under byggeri fundet flere pletter
med smedeslagger i jorden. Kortet viser også en lille bygning midt
på grunden, idet man af hensyn til
brandfaren har placeret smedjen væk
fra beboelsen.
En anden oplysning, kortet giver,
er, at Jægerhuset, Vesterlundvej 39A,
har været sammenbygget med smedens hus, men er så senere flyttet ud
på den tilhørende jord (matr. nr. 26).
Dette må være sket omkring 1867,
hvor der bliver bygget nyt hus. Om
det er materialerne fra det gamle hus,

Vesterlundvej 17 (matr. nr. 25) hører sammen med Thorsøgården til
de ældste bygninger i Virklund og
kunne derfor være et godt bud på
en af de nedlagte gårde.
Ifølge A. Rolle var hans barndomshjem Vesterlundvej 4 (matr. nr. 23)
oprindelig en gammel bindings
værksejendom, og det passer meget godt med, at der er angivet to
bygninger på kortet.
Ud fra ovennævnte ser det ud til,
at de fire nedlagte gårde i Virklund er
blevet omdannet til fire husmandssteder med jord, men der kunne også
være andre muligheder, da der på
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enden af Vesterlundvej
og matr. nr. 44, der hører til Voldbygårdene, er på kortet angivet med
træer og må derfor have været et
græsningsområde i skoven. Stykket
ved Voldbygårde er i dag mark og
ligger mellem den vestlige gård og
skovløberstedet. Bakkerne for enden
af Vesterlundvej er i dag igen blevet
til skov og ejes af Statsskoven.

der er blevet flyttet ud, ved jeg ikke,
men umiddelbart falder det 10 fags
bindingsværkshus fint ind i billedet
med de gamle bygninger i f.eks. Thorsøgården.
Der hvor Skolestien i dag munder ud
i Vesterlundvejen, er der på udskiftningskortet en naturlig åben plads,
og ifølge en tidligere beboer af Vesterlundvej 11 har han gravet store
sten op, der efter hans opfattelse
kunne have været det gamle bystævne i Virklund. Han kløvede stenene,
og de kan nu ses i murværket langs
haven ud mod Vesterlundvej.

Matr. nr. 43 er et engstykke ved Rødbæk og har aldrig været skov.
Hvorfor matr. nr. 41, der kun er et
smalt stykke jord fra Vesterlundvej
langs med jorden til Vesterlundvej 17
og ned til søen, er udlagt som fællesjord for matr. nr. 36-38 vides ikke
med bestemthed. Gamle beboere i
Virklund siger, at stykket er udlagt
som adgangsvej til søen for vanding
af kreaturer. Stykket er stadig fælles.

Landsdommer H.M. Hoff skriver selv,
at Hovedgården helt fra Arilds tid
har haft ret til græsning for 60 stude
i Virklund skovene, og da det kun
har givet anledning til misfornøjelse
mellem husmænd og bønder, har
han frafaldet denne ret. På kortet er
angivet at 41-44 er fælleslodder og i
hvert fald matr. nr. 42, der ligger for

Ud over at beskrive forholdene omkring 1795 fortæller marknavnene
også om forholdene helt tilbage i
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1683, hvor der fandt en stor landmåling sted, og der blev i den anledning
udfærdiget en markbog for Virklund.
Rugmarken

Øster Indtægt
Borregårdshøys Fald
Ulf Krog
Troelsbjerg Fald
Sands Ager
Korre Høys Fald
Piger Høys Fald

Bygmarken

Ul Høys Fald
Høne Høye
Gold Bierg Fald
Lergraus Fald
Stocherne ved Vangeled
Alle)

Fællederne

Dei Vig
Rye Krog

kvæget, det år en vang var fælled,
kunne gå uhindret på hele vangen.
Når de blev lukket ind på vangen,

47 agre
60 25 48 24 31 43 -

(Nuværende industrikvarter)
(-)
(Formodes at være Ugelsø)
(Nuværende industrikvarter)
(Ellebakken - )
(Fremgår ikke af kortet)
(Marienlystvej og Ellemosevej)

38 agre
61 36 35 7 -

(Ej på kortet for 1795)
(Rosenborg kvarteret)
(Fyrresvinget m.v.)
(Fremgår ikke af kortet)
(Kan være Stages ager i 1795 d.v.s Thorsø

48 agre
39 -

(Thorsø Skovvej m.v.)
(Paradisvejens venstre side m.v.)

I landsbyfællesskabets tid blev
agerbruget i Virklund drevet som
„trevangsbrug“, d.v.s. at landsbyens
jord var delt i tre vange, der blev
benyttet i et treårigt sædskifte, hvor
der første år blev dyrket byg (efterår),
andet år rug (forår) og det tredje år
hvilede marken (fælled). Herudover
dyrkede man havre og boghvede i
den dårligste del af jorden.
Vangerne var adskilt ved hegn, så

sagde man, „at man opgav ævred“.
I markbogen for 1683 får vi ud over
navnene på beboerne også at vide,
hvor Rugmarken, Bygmarken og Fælleden var det år og ved at sammenligne dette med udskiftningskortet,
kan vi genfinde stederne i dag, nemlig:
I store træk kan vi derfor ud fra kortet
sige, at forårsmarken (rug) i 1683 var
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Kirken ved Bedehøj for de tyske kolonister var projekteret og sat af, men
blev aldrig bygget.
Den lokalkendte, der læser denne
overskrift, vil rimeligvis straks protestere og gøre gældende, at der ikke
findes nogen Christianskirke i sognet,
eller at der har været en sådan. Alt
såre rigtigt. Men det vil af det følgen
de fremgå, at kirken i hvert fald har
figureret i planer og papirer, og kun
særlige omstændigheder gjorde, at
der ikke blev opført en Christianskirke ved Bedehøj.
De tyske kolonister, som omkring
1760 boede i de oprettede kolonier
i Frederiksdal og Frederiksmose, i alt
et lille halvt hundrede familier, var
– som de indvandrede kolonister
i det hele taget – stærkt religiøse
eller i hvert fald prægede af et kirkeligt behov. Det skyldtes sikkert,
at de fra deres hjemstavn, Pfalz og
Hessen i Rhinegnene, var vant til den
kirkelige kamp mellem katolikker og
protestanter. Sidstnævnte gruppe,
hvortil de fleste kolonister hørte, var
i hjemlandet undertrykt af katolikkerne, hvilket ofte blev angivet som
grunden til, at man var udvandret til

de jyske heder.
Efter bosættelsen i kolonierne
opstod der straks et spørgsmål om,
hvorledes tyskerne kunne få den kirkelige betjening, de moralsk havde
krav på, selvom hvervningsplakaten,
som man ellers holdt sig til, ikke omtalte det kirkelige problem. Lettest
havde det været at henvise kolonisterne til sognekirkerne i Kragelund
og Thorning, men alene de sproglige vanskeligheder var en hindring,
hvortil kom, at den stedlige befolkning så ret uvenligt på tyskerne. Det
var vanskeligt for tyskerne at finde
en plads i kirken uden at gå andre
for nær og når hertil føjes, at stolestaderne i kirkerne dengang var fordelt
til beboerne efter en bestemt plan,
ville kolonisterne være alt for stolte
og selvfølende til at forsøge noget sådant. Kun ved vielse og begravelse
søgte man til sognekirkerne.
Imidlertid var der i den første tid af
kolonisationen så mange praktiske,
til dels uforudsete, vanskeligheder
for de ledende at overvinde, at der
hverken blev tid eller råd til at komme ind på spørgsmålet om kirker til
kolonisterne. For disse kom det først

27

kunne forventes at ville gøre sig ulejlighed med at kvalificere sig til opgaven. Mange var også håndværkere.
Desuden var det en kendsgerning,
at man havde begået et alvorligt
fejlgreb ved placeringen, idet man
havde ladet kolonisterne udpege
stederne. Kolonierne lå oprindelig
på den sandflugtsstrækning, der nu
dækkes af Kompedal plantage. Det
så altså ikke just lovende ud for den
fremtidige udvikling, da der i 176364 var ugunstigt vejr og epidemier
og dermed betydelig armod og fattigdom. Samtidig foreholdt forvalter
Kjærsgaard rentekammeret, at kolonisterne havde fået løfte om kirker og
skoler, men havde endnu efter fire års
forløb intet fået, og han måtte heri
se en af grundene til kolonisternes
almindelige utilfredshed med forholdene. Noget bedre tegnede udviklingen sig i de to største kolonibyer,
Havredal og Grønhøj i det senere
Frederiks sogn, men også her var
der stærke ønsker om at få en kirke.

der havde leveret sten til de mange
kolonigårde, var i stand til at dække
behovet for mursten til kirkerne. Der
blev udarbejdet tegninger og overslag, hvorefter hver kirke ville koste
1000-1200 rdl., hvortil kom mur- og
tagsten.
Så vidt fremme kunne forvalter
Kjærsgaard begynde at finde de mest
egnede steder at opføre kirkerne, naturligvis i samråd med kolonisterne.
Det bestemtes, at kirken for de sydlige kolonibyer skulle ligge ved Bedehøj i Kragelund sogn. Samtidig
møder man i dokumenterne navnet
Christianskirken, mens den anden
kirke på den egentlige alhede skulle
kaldes Frederikskirken, et navn, som
da også blev brugt officielt i sin tid
og siden ændret til Frederiks kirke.
På samme tid blev der truffet afgørelse om, at ca. 20 gårde i de to byer
i området nødvendigvis måtte flyttes, da der ikke var eksistensmuligheder, hvor de lå. En noget kedelig sag,
som det kneb for koloniledelsen at
gøre rentekammeret fortrolig med.
Resultatet blev dog, at flytningen af
de nævnte gårde samt opførelsen
af de to kirker skulle udbydes i en
samlet entreprise. I første omgang
syntes det at skulle blive vanskeligt
at få nogen til at påtage sig arbejdet.
Ingen af egnens håndværkere viste
interesse, og det skyldtes utvivlsomt
erfaringerne fra dengang, man nogle
år i forvejen opførte gårde til kolonisterne. Mange steder havde det givet
anledning til alvorlige skærmydsler,

I maj 1764 meddelte rentekammeret, at kongen havde bevilget opførelsen af to kirker i koloniområdet,
idet afstandene var så store, at ikke
alle kolonister kunne søge samme
kirke. På den anden side skulle der
ikke udvises nogen flothed ved dette
kirkebyggeri, der måtte begrænses
til tvende store og rummelige huse
omtrent som kornlader. De to teglværker, et i Skræ, Thorning sogn,
og et ved Nørlund, Bording sogn,
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se, men det kunne beboerne aldeles
ikke enes om. „De Odenwalder blev
så godt som rebelliske“, d.v.s. kolonisterne i Frederiksmose, der hovedsagelig var fra Odenwald i Hessen.
Da koloniforvalter Hans Kjærsgaard skrev sin indberetning til rentekammeret for året 1763, var der sandt
at sige ikke store triumfer at berette
om. Det stod klart, at der blandt kolonisterne fandtes mange absolut uegnede folk, der ikke havde synderligt
begreb om landbrug, og som ikke

og fremmest an på at komme i gang
med hedens kultivering, at få jorden
til at give det daglige brød – og de
første års resultater var i Frederiksdal og Frederiksmose ingenlunde
opmuntrende.
Kolonisterne i Frederiksdal var lutherske, mens de i Frederiksmose var
reformerte, og allerede hermed blev
den praktiske forbindelse mellem de
to kolonier besværliggjort. Koloniledelsen havde tænkt sig, at de skulle
være fælles om græsningen i Gråmo-
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idet tyskerne i flere tilfælde overfaldt
håndværkerne med hug og slag, så
de løb fra arbejdet for dog at redde
livet.
Endelig fik man truffet aftale med
murermestrene Bordewig og Thomsen i Fredericia om at påtage sig arbejdet, der efter planen skulle fuldføres i løbet af året 1765. Man kom
også i gang med byggeriet, gårdenes
flytning samt opførelsen af Frederikskirken (Frederiks kirke blev indviet
den 16. april 1766).
Med hensyn til Christianskirken så
man tiden lidt an.

Skønt man i 1763 havde gennemført en udrensning, hvorved de mest
umulige blandt kolonisterne i samtlige jyske kolonier blev fjernet, var
der stadig en del tyskere, som ikke
rigtig kunne falde til under de nye
forhold, og som kunne tænkes at ville
rejse bort før eller siden. Dette gjaldt
i særdeleshed beboerne i Frederiksdal og Frederiksmose, og der foregik
faktisk en ret livlig bortrømning på
samme tid, som gårdene blev flyttet
og kirkebyggeriet forberedtes. Det
viste sig imidlertid ikke vanskeligt at
få de forladte kolonigårde bortfæstet
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efter så mange familiers bortrejse
var nødvendigt med Christianskirken. Men det ses altså, at grunden til
kirken var lagt. Desuden havde entreprenørerne indkøbt 19 pommerske
bjælker til hver af kirkerne. De måtte
skaffes fra Aabenraa og hentes fra
Randers, hvilket var besværligt nok,
da hver bjælke krævede en vogn
forspændt med fire heste. Nu måtte
håndværksmestrene affinde sig med
det skete, idet der også skete en indskrænkning i flytningen af gårdene.
Om situationen i øvrigt skrives sidst
på året 1765; „Siden vi nu alt efter
ordre har antaget den største del af

til danskere, men hermed var situationen vedrørende kirken en anden.
Der ville ikke blive brug for Christianskirken. Og man besluttede, at den
ikke skulle bygges. Det brud på den
aftalte entreprise, som hermed skete,
var de to håndværksmestre naturligvis ikke tilfredse med.
I en skrivelse fra rentekammeret til
kolonikommissærerne hedder det:
„Så kommer det os aldeles fremmed
for, hvorledes entreprenøren således
på egen hånd og uden nogen dem
dertil herfra given tilladelse har kunnet foretage sig at sætte grund og
indkøbe materialer til den 2. kirke.“
Rentekammeret mente ikke, at det
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tervogn.
Indtil 1941 kørte han med salgsvognen i Lysbro, men ved Lysbros
indlemmelse i Silkeborg kommune
01/04 1941, blev det forbudt på
grund af hygiejniske forhold at sælge
kød fra slagtersalgsvognen, så i stedet flyttede han til et simpelt træskur
på Hvinningdal bakke lige oven for
bygrænsen. Herfra måtte beboerne
i Lysbro så selv hente deres slagtervarer, som slagter Rahn solgte herfra
hver lørdag formiddag.

det højnede farsens kvalitet.“
Thorvald Rahn havde nogle få køer
på stedet i Skægkær, og han leverede mælk til andelsmejeriet i Silkeborg frem til 1940. Han ejede i flere
år Nørskovgaard i Funder sogn, en
nabogård til Kildevæld (i dag Hvinningdal vandværk) i Hvinningdal,
hvor han var født. Han købte også i
1946 en gård i Serup. Begge gårde
har været bestyret af sønnen Børge
Rahn.
Slagter Thorvald Rahn besluttede sig
for i efteråret 1929 at anskaffe sig en
automobil, som han ville anvende til
sin kørende slagterforretning. Indtil
da havde han som nævnt benyttet
en hestetrukken vogn, men han så
sine fordele ved at komme længere
omkring til landsbyerne i Silkeborgs
opland med sine varer. Valget faldt
på en Ford A, Delivery årgang 1929,
som blev indregistreret den 31/12
1929, og fik registreringsnummer
R 6533. Bogstavet R fortæller at køretøjet er registreret i Skanderborg
amt. På dette tidspunkt er udvalget
ret begrænset med hensyn til at købe
en vogn, især når det drejer sig om

Slagteriet i Skægkær, som var dyrlægekontrolleret af den lokale dyrlæge,
havde ikke de store problemer med
hygiejnen. Ganske vist havde de
i slagteriet en „pose“ til at hænge
over den elektriske kødhakker, for
at spyfluerne ikke kunne komme
til kødet, men som en ældre dame
fra Balle Nørremark fortæller, hygiejnen var nu så som så. Og hun
fortsætter: „Engang jeg skulle købe
noget fars, så jeg Laura Rahn ‘liste’
et stykke fed flæsk imellem kødet.
– Hvad er det for noget? spurgte jeg.
Laura Rahn kom med en forklaring,
at det altid var noget de brugte, da
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sådan, dels med hjemmeslagtning
og dels med udsalg fra slagterhuset i Skægkær, hvor Thorvald Rahn
havde opført udhuset/slagtehuset,
hvor han havde plads til opstaldning
af et par køer og slagtekvæg, og i den
sydlige ende mod Sejlingvej slagteri
med et udsalg. I 2003 står en del af inventaret stadig, som da slagter Rahn
virkede fra stedet.

Kører man igennem Skægkær, ser
man på hjørnet af Viborgvej og Sejlingvej skråt over for Skægkær cykelforretning et gammel beboelseshus,
og bagved med gavlen ud til Sejlingvej et aflangt og lige så gammelt udhus. Herfra virkede slagter Thorvald
Rahn igennem en hel menneskealder.
Peter Georg Thorvald Rahn, født
20/07 1886 i Hvinningdal, blev gift
med Laura Andersen Langballe, født
03/04 1893 i Linå sogn, og her i Skægkær opvoksede sønnen Børge Rahn
1913-1986.
Thorvald Rahn har aldrig lært slagterfaget, men har altid fungeret som

Igennem alle årene kørte Thorvald
Rahn rundt med sin salgsvogn, først
hestetrukken, men fra 1930 med
automobil. Thorvald Rahn var en af
de første i Balle sogn, der fik bil. Under krigen 1940-45 måtte han dog
igen benytte sin hestetrukne slag-
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udseende er meget lig den, som Ford
selv fremstillede i Amerika.
Varekassen var opbygget på et
træskelet, hvorpå der udvendig er
almindelige karrosseriplader af jern,
indvendig er varerummet beklædt
med zinkplader, for det er mere holdbart. Det kunne jo ikke undgås, at der
kom blod og andet fra slagtervarerne
på pladerne under kørslen, eller når
kødet blev skåret ud. Varerummet
skulle også rengøres dagligt med
vand, så jernplader ville hurtigt tæres
op. På siderne i varerummet var der
beslag, hvor der hang store kroge,
som kødet blev hængt op i.
Når kødet skulle skæres ud, var
vognen så smart indrettet, at der
var et smalt hulrum mellem bunden
i varekassen og chassiset. Her var en
træplade gemt, som nemt kunne
trækkes ud og bruges som bord til
at skære kødet ud på. Træpladen
var samme slags, som dem der blev
brugt i slagterforretningerne. Når
bagdøren var lukket, kunne pladen
ikke falde ud.
Vognen var malet i en mørkegrøn
farve, som foreskrevet fra Ford, at
varevogne skulle være. Slagter Rahn
kørte herefter rundt til sine kunder
med den nye salgsvogn og viste sit
udvalg af flæsk og kød frem, som dels
lå i varerummet og dels hang på de
store kroge.
På det tidspunkt var det almindeligt på landet, at der var kørende forretninger, som kom ud til kunderne,
da kun et fåtal havde bil. Så det var

mere naturligt, at slagter Rahn opsøgte kunderne, end at kunderne
skulle tage en ofte lang vej til Skægkær.
Denne salgsform foregik helt op til
1970erne og var ikke kun forbeholdt
slagtere. Grønthandlere, fiskehandlere, købmænd, pottehandlere m. fl.
benyttede sig af denne salgsform,
og i Hvinningdal kom bageren fra
Lysbro hver søndag formiddag med
rundstykker.
Selv om handlen ikke altid var så
stor som ønskelig, var omkostningerne små. Når varebilen var anskaffet,
var der kun benzin og vægtafgift,
som dengang var ganske lille, så det
betød ikke noget. Og hvad angår
vedligeholdelse af en Ford A bil, ja,
så var der ingen, og opstod der alligevel et problem, så kunne smeden
altid ordne det med et stykke ståltråd
og en hammer.
Hvornår slagter Rahn ophørte med
at køre rundt med sin Ford A salgsvogn, hersker der lidt tvivl om. I 1948
blev bilen afmeldt, og der fortælles,
at den herefter stod i udbygningen
ved slagteriet i Skægkær, næsten helt
glemt, frem til 1971.
Ved slagter Thorvald Rahns død
i 1963 forsvinder vognens gamle
papirer. Fru Laura Rahn søger 20/08
1971 Silkeborg motorkontor om en
ny registreringsattest, da Forden
bliver solgt til smed og VVS-montør
Henning Mortensen, Silkeborg, men
forgæves, ingen papirer uden at der
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køb af en varevogn. Almindeligvis
blev den slags biler håndlavet hos
en karrosserifabrik/karetmager, lige
efter kundens ønske. Dette er også
tilfældet med denne Ford A, måske
er det Ford-forhandleren i Silkeborg,
som sælger slagter Thorvald Rahn et

chassis. Men mere nærliggende er
det, at den er fremstillet på Funder
Karrosserifabrik. Her opbyggede man
også lukkede varevogne, og vi ved at
slagter Rahn kom meget til Funder, så
det er slet ikke utænkeligt, at de har
bygget den lukkede varekasse, som i
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Min far, Kaj Hornbøll, begyndte at
udstykke jorden og sælge byggegrunde omkring min konfirmation
i 1954. Den første, der blev solgt,
kostede 50 øre pr. kvadratalen. Det

Mineen
forældres
ejendom
hav-for der
var
god pris
dengang,
de adressen
Gødvad
pr. Silkeborg.
var
hverken el,
vand eller
kloak, det
Dengang
var det
skulle
køberne
selvikke
sørgenødvendigt
for. Samtimedvar
yderligere
postadresse.
I dag er
dig
der en servitut,
der bestemte,
det Gødvadvænget
4. måtte være.
hvor
høj bebyggelsen
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Det var nemlig planlagt at anlægge
en flyveplads i området. Servitutten
blev senere ophævet, da flyvepladsen aldrig blev til noget.
I 1957-58 blev ringvejen omkring
Silkeborg anlagt. Min fars jord blev
anvendt til dette formål, samt jord
af kommunens og fra et par ejendomme mere.
Nu er al jorden udstykket til Søholt
idrætsanlæg og byggegrunde, og
området er i dag fuldt udbygget.

Foruden min fars ejendom blev efterhånden seks andre ejendomme
på Gødvad Bakke udstykket til byggegrunde. De udgør i dag parcelhuskvarteret på Gødvad Bakke.
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til skatter kneb det med, og„de skulle
ud“. Den væsentligste kilde til direk
te valuta var trækul, som man blandt
andet kunne sælge til pottemagerne i Sorring, og træ fandtes i rigelig
mængde i skoven, der var fælleseje.
Hver mand huggede træ, hvor det
passede ham. Annas bedstefar, Bertel Hansen Bjørnholt, fortalte, hvordan mand og et par karle eller store
børn drog ud i skoven for at brænde
„mile“. Det varede 2-3 dage, og i den
tid måtte de blive der hele tiden.

Det skulle vendes og passes,
og når tiden var inde, skulle det overhældes med vand. Vandet fik de fra
to små kær, Grisekær og Sokær, som
stadig kan ses i skoven. Disse navne
stammer fra samme tid. Det var nemlig også af stor betydning, at grisene
kunne drives i skoven først på foråret
og hentes hjem, når det passede ejeren. Hver mands grise mærkede han
med navn, og det blev respekteret.
Dyrene passede sig selv. De levede
af olden og græs. Vand fandt de i de
små kær.
Anna fortsætter med at fortælle, at
grisene ikke var de overfede afarter,
som hun kender, men stærke sunde
dyr med humør i og rask til bens. Måske var huden lidt mere mørk, for det
meste sortbroget, og børsterne var
længere og tættere. De havde frem
for nutidens grise udsigt til at leve
betydeligt længere. Afkommet af sådanne dyr var sundt og levedygtigt,
og skulle det hænde, at et kuld grise
var for fuldtalligt, ordnede soen det,
enten ved måske tilfældigt at lægge
sig oven på den, eller ved at tage fejl
af den og andet spiseligt. I det hele
taget var det svært for de svage,

Tiden dengang var ikke til flotte madkurve, så de måtte hjælpe sig efter
fattig evne. Brød havde de, men derimod var det knappe tider på smør og
flæsk. De tog derfor en ko med og lidt
løbe, og så havde de til livets ophold.
Mælken kogte de og hældte på brødterninger. Noget af det blandede de
med løbe, så det straks blev til ost.
Det smurte de på brødet i stedet for
smør.
Det første, de foretog sig, var at
grave en dyb grøft. Dernæst fældede
og parterede de træerne i passende
stykker. De bredte dem ud i et lag i
grøften og fik træet til at gløde op.
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Når man i dag kører
ad landevejen mod
Århus, kommer man
kort efter at have
forladt Nordskoven
til et industriområde, der hedder
Hårup. Det er nu svært at ane konturerne af den landsby, der har ligget her i århundreder siden engang
i 1000 eller 1100-tallet, da pladsen i
sognets adelby, Linå, blev for trang,
og en eller flere beboere bestemte
sig til at rydde skov og grundlægge
et nyt landsbyfællesskab.

af enevældens finansministerium,
rentekammeret. Han beskriver skovene som domineret af bøg. I udkanten af skoven er væksten forkrøblet,
men i lukkede skovstrækninger er
der høje sunde træer af fortrinlig
vækst. Vi må altså konstatere, at vi
er langt fra nutidens skov med dens
dystert mørke afsnit med rødgraner
plantet i lige rækker, som er et resultat af fredskovsforordningen af 1805,
der er medvirkende årsag til nutidens
veldrevne skov. Hårupskoven var den
største af Silkeborgskovene og blev i
areal angivet til 1150 tdr. land.

I 1796 er der seks gårde og ti huse. Det
er ret mange huse i forhold til gårde,
men man mener, at det skyldes, at
træskomageri har været almindeligt
i landsbyen blandt husmændene.
Træ hentede man i Hårupskoven,
som Nordskoven kaldtes dengang,
og græsning fandt sted i skoven og
på Sejs hede. Man er fæstere under
Silkeborg Hovedgård.
I forbindelse med udskiftningen i
1796 får Hårup bys ejendomme tillagt en stor del af skoven til fælles
græsning og fredskov og nyplantning. I 1804 bliver Silkeborgskovene
vurderet af en landinspektør udsendt

Anna Sørensen, født Bertelsen på
Bjørnholt i Borgedal mellem Hårup
og Sejs i 1875, fortæller i sine erindringer om skovens betydning for
bønderne i Hårup. Først i 1800-tallet
var der på grund af krigene og statsbankerotten stor pengeknaphed
blandt folk i almindelighed. Føden
og klæderne kunne man skaffe sig i
gårdens frembringelser, men penge
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rup gårdmænd om skovene. Staten
ønskede, at skovene skulle samles
under et og med tilsyn af fastansatte
skovfogeder. Nu havde de høje herrer tænkt sig, at det kunne ordnes
på den måde, at gårdmændene fik
engstykker langs med Gudenåen i
bytte. Det lød godt for landmændene
at eje jord, der ikke skulle pløjes eller
sås og dog gav stort udbytte i form
af hø, som var særlig værdifuldt om
vinteren, så de slog til og hver fik sit
stykke tildelt.
Det faldt ingen ind, at en skovfoged var en mand, der ville forbyde
dem at hente et bøgetræ, når de
manglede et, eller at han kunne have
noget imod, at deres svin gik i skoven. Der var aldrig nogen, der havde
sagt, hvad de måtte eller ikke måtte.
Skanderborg var nærmeste købstad,
og fra herremændenes side var der
ingen indblanding. Der var ritmesteren på Silkeborg Hovedgård. Han
skulle have afgift og skatter, og dem
betalte de. Hvad der fandtes ude

for Hårupskoven og „det som er på
Silkeborg mark østen for Gaarden“,
hedder Peter Bartholomæus Albrecht. Han har som den eneste af
skovfogederne ikke noget jordtilliggende, men han får så i stedet foder
fra gården til „de ham tilståede kreaturer“. Endnu ved folketællingen i
1845 er han kongelig skovfoged.
Han, der er født i Nibe, bor på dette
tidspunkt på Silkeborg hede i Ivers
Haugehus (Ivershave på Århusvej).
Han er enkemand og har en husholderske på 46, der er enke efter en
gårdmand i Hårup, og har åbenbart
påtaget sig at forsørge hendes to
sønner på 16 og 10.
Anna Sørensen fortæller om statens
overtagelse af skoven i hendes bedstefars tid som gårdmand på Bjørnholt: „Da hændte det en dag, jeg
antager omkring 1830, at der kom
en fremmed mand til byen. Han var
udsendt af staten, og hans ærinde
bestod i at underhandle med de Hå-
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både dyr og mennesker, at klare sig
i fortiden. De måtte bukke under, og
derved bidrog de til at holde slægterne mere modstandsdygtige, slutter Anna filosofisk.

naturligvis de træsko, som i tusindvis
bæres til markederne i Skive, Viborg,
Holstebro og Varde. Det er altså nødvendigt at tage hånd om Silkeborgskovene. De trænger til hvile og ro for
hugst i en del år, og hvis man splitter
dem op mellem private ejere, frygter
man, at skovene vil blive lige så åbne
og tynde som mange andre skove på
denne tid, hvor skovene ofte bruges
som redningsplanke af trængte og
fallittruede godsejere.
I taksatorernes konklusion udtrykkes det på denne måde: „Alene med
hensyn til de silkeborgske skoves
nuværende tilstand er det at ønske,
at disse kunne komme i regeringens
eje, da de i så fald ville komme under forstmæssig behandling til disses
fremme, og uden det vist nok ville
blive i aldeles aftagende, om de kom
i andres eje.“ Resultatet blev, at det
besluttedes at sætte Silkeborg på
tvangsauktion. Den blev afholdt i juli
1823, hvor staten overtager godset.
Der bliver ansat en skovrider og fem
skovfogeder.
Den skovfoged, der har ansvaret

Et væsentligt formål med forordningen i 1805 om skovenes udskiftning, vedligeholdelse og fredning var
også, at fællesskabet skulle ophæves,
således at man kunne få de græsningsberettigede ud af skovene, så
man på længere sigt kunne få stabiliseret skovene. På det tidspunkt var
kun 3 % af landet dækket af skov.
Man manglede både skibstømmer
og tømmer til husbyggeri, ligesom
træ også var datidens olie i form af
brænde. Mangelen på træ blev blot
to år efter endnu mere katastrofal,
da englænderne i september 1807
bortførte samtlige 70 skibe i den
danske flåde samt 92 handelsskibe
lastet med flådemateriel.
I 1821 bliver Silkeborgskovene, der
er i privat eje, men konkurstruede,
atter takseret af staten. Man er interesseret i at købe, fordi
Jylland vest for Silkeborg
stort set er skovløst. Dette
område får fra skovene her
træ til landbrugsredskaber,
vogne, lægter mm., foruden
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strupgård indtil den brændte.”

melige krager.“

Det er næppe uden grund, at der i
det danske sprog findes et ord, der
hedder bondesnu. Det rinder en i
hu, når man læser Anna Sørensens
afslutning på hendes beretning om
statens overtagelse af Hårupskoven:
„Der opstod krybskytteri i stor stil, og
de, der havde marker op til statsskoven, fandt snart ud af, at såede man
boghvede, kom dyrene meget villigt
derud og spiste af boghveden. Voksede der så lidt bøgekrat nær skellet,
havde man en dejlig lun siddeplads
om aftenen og var tillige godt skjult.
Der kunne godt være en tarvelig lille
bænk og i grenene et fast anlæg for
bøssen. Der var ingen, der kunne
tage anstød af, at gårdens ejer en
sommeraften sad og glædede sig
over markens vækst eller over, at han
havde bøssen med. Måske kunne han
få ram på den røde ræv eller de væm-

Langt op i sidste århundrede har
statsskoven forsøgt at hindre de
private naboer i at tolde af skovens
dyr, hvilket blandt andet rester af
såkaldte indspring bygget i skellet
vidner om. Indspringene bygget op
i form af jordhøje lå på statsskovens
jord i forbindelse med trådhegnene
og var udformet således, at det var let
for dyrene at springe fra den private
lodsejers jord ind på statsskovens
jord, mens næppe mange dyr ville
give sig af med det modsatte. Børge
Ask, hvis farfars jord havde skel til
Nordskoven lige nord for jernbanen,
fortæller også: „Når farfar ikke ville
jagte på sin jord, ville Statsskovvæsenet gerne leje jagtretten. Ikke sådan
at vi nogensinde så nogen skovrider
eller skovfoged sidde eller stå i vore
marker med jagtbøsse i skudstilling.
Nej, man ville sikre sig området, der
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omkring var fælles eje såsom bydammen og offentlige veje.
Skuffelsen blev derfor des større,
da de forskellige skovfogeder ankom, og hver især forbedrede deres
distrikt og passede det, som det blev
forlangt af dem. Der faldt mange bøder, og der var megen uvilje mod det
fremmede, der var trængt ind på deres private områder.“
Bertel på Bjørnholt og de andre
Hårupbønder har nok også mindedes en historie om Bertels far, Hans
Sørensen Bjørnholts forhold til den
daværende skovfoged en 20-30 år
tidligere, som Anna også gengiver:
„Skovfogeden og Hans Bjørnholt
gjorde så tit en handel med hinanden. Når skovfogeden ‘manglede’,
kom han op til Hans og bad ham
låne sig 20 á 30 dalere. Hans vred sig
lidt, men enden blev, at han fik dem.
Da skovfogeden ville til at gå, sagde

Hans: „Hvornår er du hjemme?“ „Jeg
kommer ikke i skoven de næste 3 á
4 dage.“ Næste dag var Hans tidligt
oppe og i skoven, og han gjorde sig
som regel godt betalt.
Engang havde skovrideren opdaget, at der var forsvundet meget
egetræ, og så måtte skovfogeden
følge med. De red så ned til Bjørnholt. Da Hans så dem ude i gården,
forstod han, at der var ugler i mosen
og skyndte sig ind i seng. Da de kom
ind og spurgte, om han havde taget
noget egetræ, svarede Hans:„Nej, a æ
syg, å had lå i flie daw.“ „Da må vi vel
se op på loftet.“ „Jow,“ svarede Hans,
„men loftet er meget skør og a vild
nødig I sku fald nier og bræk arme
og ben.“ De fandt det nu fornuftig og
red hjem igen. Hans kom sig hurtigt,
men havde mange ting på loftet, som
han ikke brød sig om, at de ragede i.
Egetræet var der ikke, det sad i Stou-
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der står to længer endnu, er meget
gamle og måske har været bygget
sammen med en møllebygning. Det
lange stuehus har mistet øverste
etage, og selve møllebygningen er
borte. Der hvor der lå et gammelt
møllerhus, der foruden kværn rummede rester af en „stampe“, bageovn
og værksted, ligger der nu en villa.
Ved broen, hvor vandet løb ind til
møllehjulet, står to store og meget
gamle træer. Mølledammen er fyldt
op, og kun selve åen løber stadig
forbi efter Allinggård til.

nere sørgede jeg for at have
ovnen tilpas „ildet op“. Når brødene
var ude af ovnen, blev der spredt et
par skæpper boghvede på hærden i
ovnen, og så blev der fremstillet gryn.
Ølbrygningen foregik efter følgende
recept: malt, valset havre, gulerødder
og humle. Når øllet var færdigt, blev
det tappet på tønder og sat ned i en
stor jordhule sammen med brødet.
Jeg ved ikke, om hundene var der for
at passe på øllet og brødene, men jeg
kan tænke mig, at de Holms møllere
har haft andre og mere værdifulde
sager anbragt i denne hule.

Ål i mejerispandevis

Recept på øl

Til møllen hørte et stykke eng, der lå
efter Lemming til. Det var en gammel
skik, at den dag karlene slog græsset,
blev der serveret ålesuppe til middag. Der blev fanget rigtig mange ål,
og var der en morgen særlig mange,
blev de fyldt i mejerispande, og møller Holm spændte sine to små russiske heste for vognen og kørte til Silkeborg, hvor ålene blev afsat. Holms
var ikke smålige med ålene, og jeg fik
ofte nogle fede ål med hjem, men vi
skulle passe på, at den gamle frue i
Østergaard ikke opdagede det – for

Da Viggo Sørensen som nygift møllersvend kom til Holms Mølle var der
to voksne karle, en dreng og en daglejer, og i huset to piger.
– Man bagte og bryggede selv,
og det var mit job at fyre ovnen op,
sætte brødene ind og tage dem ud
igen, når de var bagt. Det havde jeg
aldrig prøvet før, og den første bagning mislykkedes da også. Rugbrødet gik til hestene, og sigtebrødet tog
fru Holm sig af til videre bagning i
komfurovnen. Næste gang og se-
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udgiften til etableringen af hjemmet
beløb sig til 180 kr., deri beregnet 2
dyner og en hovedpude. Lønnen var
30 kr. om måneden, fri bolig og ret
til at samle nedfaldne grene udenfor
tinghuset. Der skulle passes på, der
ikke var friske grene imellem – dem
var der for meget brændværdi i – for
det kunne den gamle frue på Østergaard, der hørte ind under møllen,
ikke acceptere. Hun var møller Poul
Holms moder og en temmelig fremmelig, hvas og bestemmende dame.

Forhenværende møllersvend og
elektricitetsværksbestyrer
Viggo
Sørensen, der på det tidspunkt boede i Strib fik i sit 77. år lejlighed til
at besøge Hinge-egnen, hvor han i
nogle år som ung mand havde plads
i Holms Mølle. Han boede i det gamle
tinghus, der sammen med møllen
ikke eksisterer mere, men der er sat
en mindesten på stedet.
Viggo Sørensen fortæller: – Jeg
har nedskrevet nogle erindringer
om min tid som møllersvend på
stubmøller, hollandske møller og
vindmøller. Jeg fik plads på Holms
Mølle i 1898. Jeg arbejdede på Sjælland, men da jeg skulle giftes søgte
jeg en bedrelønnet stilling. Vi kom til
Holms mølle og fik lov at bo hos møller Poul Holm, indtil vi fik købt møbler. I Sejling købte vi bord, 4 stole og
en dobbeltseng for i alt 31 kr. og hele

Sådan så der ud i 1898
Holms mølle bestod dengang af flere
bygninger end i dag. Møllen og stue
huset var muret af røde sten med tegl
på taget. Møllehjulene, som vandhjulet trak, var jernhjul af nyere dato,
hvorimod avlsbyg-ningerne, hvoraf
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stouw“, og det var jeg selvfølgelig
meget interesseret i. Jeg lærte at forstå det læste, men jeg nåede aldrig
at udtale det jyske rigtigt.

gesnaps, og en sådan stak hun ofte
hen til den fornærmede part. Vi fik en
god kost i møllen. Om morgenen var
det grød og mælk – eller omvendt.
Der var en folkestue, hvor tjenestefolkene spiste, men møllersvenden
sad til bords i spisestuen, hvor også
møllebygger og håndværkere spiste.
Der var altid en brændevinskaraffel
på bordet. En halv flaske brændevin
kostede 24 øre, en bajer 8 øre, men
bajere blev ikke brugt meget på landet. Det var kun når man kom til bys,
at man skulle have et par stykker, der
sammen med et par dramme og en
bøf kostede 50-60 øre.
Den gamle daglejer, der var i møllen, hed Kristian Nielsen, og han var
flink og tro som guld. Når han og
sønnen Ole kom på besøg hos mig
i tinghuset, prøvede de at lære mig
jysk. Daglejeren læste op af „æ bind-

Om et løftet får!
Blandt Viggo Sørensens oplevelser
er her en enkelt fra en stubmølle på
Sjælland:
– En mand kom til mølle med en
sæk korn over skulderen og trækkende et får i et reb. Da han skulle
ind i møllen for at aflevere kornet til
møllersvenden, binder han fåret til
den møllevinge, han kan nå. Lige da
manden træder ind i møllen løsner
møllersvenden „persen“, og møllen gik i gang, men ikke ret længe,
for vinden var ikke kraftig nok til, at
vingen kunne løfte fåret med rundt.
Møllersvenden var overrasket, da
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så fik den unge frue i møllen en omgang. Den unge fru Holm stammede
fra Roskildeegnen. Hun havde i flere
år været hos den kendte professor
Matzon i København. Kom derefter i
Hinge præstegård, hvor møller Poul
Holm lærte hende at kende.

meget utilbøjelig til at sørge for, at
gårdens stenbro blev fejet søndag
morgen, hvilket altid havde været
skik i møllen. Det endte med, at karlene slap for arbejdet og i stedet fik
tjenestedrengen og daglejeren besked på at feje lørdag eftermiddag.
Mølleren havde en selvbinder, og
en dag i høstens tid blev han uenig
med forkarlen, der kørte binderen.
Forkarlen rakte linerne til mølleren
og sagde: „Så kør selv“. Så satte han
sig hen på et dige, hvor han blev
siddende resten af dagen. Næste
morgen tog han igen fat på arbejdet uden nogen snak, og freden
var genoprettet. Måske var det den
unge fru Holm, der var fredsmægleren? Hun var god til at blande en æg-

Mølleren og forkarlens uenighed

I Holms mølle kom der mange møllegæster. Nogle kørte med stude, og
en husmand kørte med et par køer,
der både blev brugt som forspand og
i marken som trækdyr foran plov og
harve. Viggo fortæller videre:
– Mølleren og hans forkarl kunne
ikke altid enes. Forkarlen var således
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meddelelse om, hvorledes Borgerværnet kunne rekvireres.

byens restauranter og hoteller.
Andre steder i landet blev der oprettet private vagtværn, men i nogle
tilfælde gik folkene bag disse vagtværn så hårdhændet til opgaven, at
tyveknægtene fik bank, og sædelighedsforbryderne blev mishandlet i
stedet for at blive anmeldt. De fleste
steder blev selvjustitsen dog udøvet
fredeligt af nogle få personer, der frivilligt dæmpede optøjer og uro.

To kontrollører
Men det var ikke alene urostiftere og
tyveknægte, kommunen ønskede at
bekæmpe. Prisfordyrende sortbørsfolk var i høj grad i kikkerten. Derfor ansatte byrådet to priskontrollører, fhv. købmand Carl Sørensen
og repræsentant Degn, der skulle
overvåge, at varepriserne ikke blev
forhøjet mere end det tilladte. De to
kontrollører begyndte straks deres
virksomhed. De fik kontor i Tværgade
8 på 1. sal, hvor folk, der mente, de
havde betalt for meget for deres varer, kunne henvende sig. De to kon
trollører skulle selvfølgelig også foretage kontroleftersyn i forretningerne.

Borgerværnet i Silkeborg
Først mange år efter den voldsomme
periode, hvor tyskerne hærgede landet, indvilgede tidligere lærer Karl Ejler Hansen, Virklund, i at fortælle om
Borgerværnet i Silkeborg, som han
var tilsluttet under besættelsen.
Han fortalte, at Borgerværnet i
Silkeborg fra starten holdt til på Hotel „Sønderport“ i Søndergade. Når
man kom ind ad hoveddøren og gik
frem mod den brede trappe op til
den store sal, var der i højre side et
garderoberum, hvorfra et par lemme
førte ind til et depotrum, hvor ekstra stole til den store sal var anbragt.

Spiritusspærretid
For at forhindre optøjer mellem per
soner, der ikke kunne holde måde,
forhandlede Restauratørforeningen
og borgmesteren sig frem til en aftale, hvorefter der blev indført spærretid for udskænkning af spiritus på
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blev udtaget som vagtværnsmedlemmer, gøres let kendelige, så de
fik udleveret sorte kapper, kasketter
med sort skygge og et hvidt armbind
med de respektive byers våbenskjold. Bevæbningen bestod af en
kort gummiknippel fyldt med sand,
og i tilfælde af at gummikniplen blev
brugt, skulle der skrives en rapport.
Efter kort tids forhandlinger blev
der efter disse retningslinier oprettet et kommunalt Borgerværn i Silkeborg. Der blev hurtigt fundet 32
mand, som indgik i korpset, som
blev ledet af nattevægter Petersen. I
en annonce blev der givet nærmere

Efter at det danske politi blev arresteret og frataget de tjenstlige opgaver
den 19. september 1944, proklamerede tyskerne, at de påtog sig at
opretholde ro og orden i Danmark.
Men danskerne var uvillige til at lade
sig styre af den tyske „ordensmagt“,
og derfor steg voldskriminaliteten
stærkt efter kuppet mod politiet.
Derfor anbefalede regeringen, at
der i bymæssige bebyggelser med
over 3000 indbyggere skulle oprettes
vagtværn, der skulle forhindre drab,
brandstiftelse, tyveri, overfald, hærværk og sædelighedsforbrydelser.
Ifølge loven skulle de personer, der
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Borgerværnet havde som omtalt
vagtlokaler på „Sønderport“, men
efter en tid skiftede korpset adresse
til ejendommen „Sønderborg“, på
hjørnet af Nygade og Søndergade.
Her rådede kriminalpolitiet over
fire-fem værelser, indtil politiet blev
fjernet. Disse lokaler blev nu overtaget af vagtværnet, så det var her
vagtmændene mødtes til arbejdet
og opholdt sig på frivagterne. To
vagtmænd fulgtes altid ad under de
to timers patruljering, og de fik at
vide, hvilke gader de skulle afpatruljere. Derefter var der en times frivagt.
Hvem der skulle på vagt sammen, var
altid uvist. Det blev forudbestemt og
holdt hemmeligt af ledelsen.

af den ene var løjtnant. For at redde
danskeren, forklarede vagtmændene, at de kendte ham, og at han
var en beruset vagabond, som de nok
skulle sørge for snarest blev smidt ud
af byen. Tyskerne var tilfredse med
afgørelsen, hvorpå vagtmændene
fulgte danskeren et godt stykke ud af
Vestergade. Her gav de ham et skub i
ryggen og bad ham forsvinde vestpå,
ud til de andre sprittere på et af teglværkerne i Lysbro, med besked om
ikke at lave flere dumheder denne
nat. Karl Ejner Hansen indrømmede,
at vagtmændene var noget rystede,
da det rigtig gik op for dem, at det var
tyske Gestapofolk, de havde været i
nærkontakt med.
Almindelige slagsmål opstod ofte,
men det var forholdsvis nemt at skille
de stridende parter, for folk i almindelighed nærede en vis respekt for
Borgerværnet. Der gik godt nok rygter om, at folk kunne risikere at blive
tildelt tærsk af vagtmændene, og det
var måske i nogle tilfælde årsagen til,
at folk gik stille med dørene. At vagtværnsfolkene nød denne velvilje, var
uden tvivl fordi borgerne var godt tilfredse med, at der overhovedet var
nogen, der tog sig af disse vigtige
opgaver.

En beruset dansker
Engang var Karl Ejler Hansen sammen med en kollega på vej gennem
Søndergade i retning mod Torvet.
Kollegaen var Rasmus Jensen, en
stor og klippefast type, der ikke gik
af vejen for noget. Pludselig fik de
to vagtmænd øje på nogle skikkelser, der i mørket tumlede rundt på
gaden. Vagtmændene løb hen for
at skille de stridende parter. Da de
kom nærmere, kunne de høre, der
blev talt både tysk og dansk. Da de
forsøgte at få en forklaring på, hvad
der skete, blev alle pludselig tavse.
Derfor bad vagtmændene om at se
legitimationskortene. Personen der
lå på gaden var dansker, medens de
to andre var civilklædte tyskere, hvor-

Andre opgaver
Arbejdet var ret alsidigt. Engang blev
Karl Ejler og en kollega sendt ud for at
hente en alimentant, der ikke havde
overholdt betalingen af børnepenge.
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Der var ikke ret højt til loftet dette
sted, så man måtte bukke sig for at
komme frem. Her lå der stakkevis af
tredobbelte papirsække, store nok
til, at en voksen mand kunne være
i dem. Papirsækkene var beregnet
til transport af sårede personer f.eks.
under luftangreb. Men papirsækkene
blev også anvendt af Borgerværnets
mandskab under frivagterne, når der
var mulighed for en søvn. Men som
det berettes i det følgende, var det nu
ikke et luksusliv med driveri, der blev
vagtmandskabet forundt.

opfordring fra Aage Christensen til
at blive vagtmænd i Borgerværnet
i Silkeborg. Det var fortrinsvis folk
fra fagforeningerne, der blev udset
til jobbet, og Karl Ejler Hansen var
næsten selvskreven til opgaven, idet
han tidligere var tjenstgørende hos
politiet som føl i Civilforsvars Beredskabet, og han var jo således ikke
ukendt med opgaven.

Bevæbningen
Korpset fik en kort uddannelse, eller
nærmere en instruktion om, hvorledes opgaverne skulle gribes an. Som
forsvarsvåben fik vagtfolkene udleveret knipler, som praktisk taget var
uden værdi. Det var træknipler med
en læderrem i den ene ende, meget
lig de knipler som franske færdselsbetjente anvender til at dirigere trafikken med. Senere blev der udleveret politiknipler af den korte type,
som kunne gemmes i en lomme. Men
for at være sikre på at kunne forsvare
sig selv, lavede vagtmændene deres
egne knipler. De blev fremstillet af en
gummislange på en lille halv meters
længde, som indvendig var forsynet
med en stump bøjelig fjeder fra en
maskine, der på maskinfabrikken
kaldtes giraffen. Faktisk var den en
stump af en drivaksel til en smergelsten. Det var et betryggende våben
at have med på mørke nætter, men
frygteligt, hvis det kom i brug, og Karl
Ejler var glad for, at han aldrig fik brug
for at forsvare sig med instrumentet.

Arbejdet som vagtværnsmand
Karl Ejler Hansen arbejdede under
besættelsen hos DAB på Torvet. Her
gik mange arbejdere i den salige
tro, at det var civilt arbejde, der blev
lavet. Men det var det absolut ikke.
Tværtimod blev der produceret dele
til V2-bomber, som tyskerne sendte
ned over London. Men det var nu
ikke let at se på de enkeltdele, der
blev fremstillet på DAB.
Aage Christensen, der senere blev
borgmester i Silkeborg, arbejdede
dengang som smedesvend på Silkeborg Maskinfabrik, hvor han bl.a.
tog sig af uddannelsen af lærlinge.
Fra den tid huskede han især et par
stykker, som han havde tillid til. Den
ene var Helmer Nielsen, der nu var
tillidsmand på DAB, og den anden
var Karl Ejler Hansen, som også arbejdede på DAB. De to fik nu en
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sigende en livlig handel med rationeringsmærker om dagen på en café
på Østergade, som i folkemunde blev
kaldt „Smuglerkroen“.
Vagtmændene var forsigtige, da
ingen turde stole på nogen i disse
tider. Men de byttede dog illegale
blade under frivagterne. Karl Ejler
Hansen opbevarede altid sine blade
i de lange militærstøvler. Det var en
stor risiko at løbe, og en enkelt gang
var han da også mere end bekymret, eller rettere sagt var han virkelig
bange.
Sagen var, at der kom en repræsentant fra et file-ophugningsfirma
på besøg i Silkeborg. File var ikke
noget, der blev kasseret under krigen. De blev glødet op og hugget
op på ny, så de kunne genanvendes.
Repræsentanten, der boede på missionshotellet på Drewsensvej, var en
morgen uforsigtig nok til at spørge
stuepigen, om der var „tyske svin på
hotellet“. Det var der en tysker der
opfattede, han kikkede blot lidt på
danskeren, og gik sin vej. Da repræsentanten senere på dagen var på
vej gennem den lille tunnel under
jernbanen ved Drewsensvej, mødte
han tilfældigt denne tysker. Tyskeren
så omgående chancen for hævn, hev
pistolen frem, og beordrede hænderne op og frem med pengene. Det var
en prekær situation, fordi repræsentanten havde mange penge på sig,
som han nødig ville miste. Idet han
forsigtig tog den ene hånd ned for at
finde tegnebogen, trak han lynhur-

tigt et kort blyrør frem, og knaldede
det ned over pistolen, som tyskeren
derfor måtte slippe. Derefter snuppede repræsentanten pistolen og
stak af med våbnet, som han senere
smed fra sig.
Repræsentanten fik ad snørklede
omveje forbindelse til borgmesteren,
der tilkaldte Helmer Nielsen, som fik
fat i repræsentanten og tog ham med
hjem i sin lejlighed. Planen var derefter, at Helmer Nielsen skulle hente
repræsentantens efterladte bagage
på hotellet, medens Karl Ejler Hansen holdt vagt fra den anden side af
gaden. Skete der noget uforudset,
skulle de to forsvinde i hver sin retning. Pludselig kom Helmer Nielsen
ud og gjorde tegn til, at Karl Ejler
Hansen skulle forsvinde i største hast.
Det viste sig, at det myldrede med tyske kriminalfolk på hotellet, så de to
vagtværnsfolk måtte derfor opgive
bagagen og redde sig selv.
Opgaven var derefter at få repræsentanten ud af byen, men før det
kunne lade sig gøre, skulle han forsynes med et nyt legitimationskort,
som Karl Ejler Hansen skulle skaffe
gennem en medarbejder på Silkeborg bibliotek, Gustav Hansen, der
meget uofficielt på bibliotekets loft
trykkede illegale blade på livet løs.
Gustav Hansen var medlem af det
lokale Frihedsråd og vidste noget
om, hvor falske legitimationskort
blev fremstillet. Men Gustav Hansen var nu ikke meget for at ordne
denne affære, da han kort forinden
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havehus havde et væld af tyvekoster,
hvorfor han måtte for dommeren,
der idømte ham en passende straf,
så han blev uskadeliggjort for en tid.
Nogle vagtfolk bemærkede en
person på Århusbakken, der kom
bærende på nogle cykeldele, og
derfor blev han stoppet. Manden
måtte nødtvungent indrømme nogle
tyveriforhold under den følgende afhøring. Det var slemt, men det allerværste var, at manden var vagtmand
i Borgerværnet.
Handel med rationeringsmærker
var både ulovligt og alvorligt, og
noget Borgerværnet måtte tage sig
af. Men da Borgerværnet ikke patruljerede om dagen, foregik der efter

Vagtmændene bad manden om at
følge med om til socialkontoret på
Markedsgade, for at få sagen klaret.
Men det var en ret ubehagelig oplevelse, idet manden var en tidligere
arbejdskammerat til den ene af vagtmændene.
Cykeltyverier var mere end almindelige på den tid. Det var især cykeldæk og cykelkæder, der var eftertragtede. En mørk nat blev en mand
afsløret som indbrudstyv i nærheden
af cykelhandler Knud Jensens forretning på Nygade. Vagtmændene
fik øje på nogle cykeldele under
mandens frakke, hvorfor de råbte
ham an. Da forholdet blev nærmere
undersøgt, viste det sig, at han i sit
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skerne netop havde arresteret alle
vagtværnsfolk, som med geværer
i ryggen blev gennet op i en overdækket vogn, som forsvandt ud af
byen i sydlig retning. Derfor måtte
de to omgående skilles. Brugsuddeler Lars Peter Jensen, den senere
handelsminister, beordrede de to til
straks at gå under jorden. Karl Ejler
Hansen opsøgte en bekendt, herreekviperingshandler Oluf Eriksen på
Thorsgade, hvor han blev klædt om,
og hvor han overnattede.
Det blev en uhyggelig nat. Tyskerne kom flere gange kørende gennem
gaden, åbenbart på jagt efter en eller anden. Karl Ejler Hansens lejlighed
blev undersøgt, men den var tom, da
hans hustru var rejst bort med deres et-årige datter. En nabokone fik
nøglen, så hun kunne lukke tyskerne
ind. Så da tyskerne kom, lod hun dem
beredvilligt undersøge lejligheden,
for at undgå ødelæggelser. Undersøgelsen gav intet resultat. Heldigvis, for under gulvet var der en større
stak illegale blade, men dem fandt
tyskerne altså ikke.
Dagen efter blev det oplyst, at de
arresterede vagtmænd blot var kørt
til afhøring på politistationen i Søndergade. Men tyskerne fandt ikke
afgørende beviser for, at vagtværnet
var indblandet i illegalt arbejde. Alligevel forlangte tyskerne, at alle vagtmænd efter den tid skulle på gaden.
Ingen var trygge ved den ordning,
da man ikke vidste, om det var en
ny fælde tyskerne havde udtænkt.

Derfor var Karl Ejler Hansen dagen efter, meget mod sin vilje, nødt
til igen at møde på vagt. Samme
aften var der udgangsforbud, og
bælgravende mørkt i gaderne. Han
var iført sin mørke uniform, kasketten, militærstøvlerne og armbindet
med byvåbenet. Alt var mørkt omkring ham, og hans uniformering
forstærkede mørket og ensomheden, og modet var ikke det, der plagede ham mest, da han gik op ad
Frederiksberggade for at komme om
til vagtlokalet. Lige før han nærmede
sig jernbaneoverskæringen, trådte
en tysker pludselig ud af mørket og
beordrede hænderne op, hvorefter
Karl Ejler blev blændet af et kraftigt
lys. Han blev derpå meget grundigt
kropsvisiteret, selv madpakken blev
flået op for om muligt at finde afslørende ting. Den aften havde han til
sit store held ingen illegale blade i
støvleskafterne.
Han blev beordret til at fortsætte
om til vagtlokalet. Han tænkte godt
nok på at stikke af, men han vidste,
det var en håbløs løsning. Han var
langt fra stolt ved situationen, for
clearingmord var ikke ualmindelige
i disse dage, og der skulle ikke meget til, før tyskerne kunne finde på at
skyde ham ned bagfra, for bagefter at
undskylde sig med, at han blev skudt
under flugtforsøg. Tyskeren belyste
ham til stadighed bagfra, medens
han gik over jernbaneskinnerne og
over gaden ved Drewsensvej og videre frem mod Søndergade. Da han
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havde været lidt for overmodig i en
lignende sag.
Legitimationskortet blev dog fremstillet, hvorefter manden på cykel
blev fulgt ud af byen til Lysbro, hvor
han satte sig i toget mod Kjellerup.
Det var en farlig situation, og en stor
risiko de to vagtværnsfolk løb, da de
således hjalp en repræsentant, der
havde været uhyre uforsigtig. Det
viste sig oven i købet senere, at det
ikke var en almindelig repræsentant
men en forbindelsesofficer, der rejste rundt med det gode formål at
bekæmpe tyskerne, blot på et højere plan end det han optrådte på i
Silkeborg.

Denne og flere lignende episoder
gjorde, at tyskerne fattede mistanke
til vagtværnet. På Åhavevej blev der
en dag skudt en tysk læge. Tyskerne
troede, der var tale om en hævnakt
fra frihedskæmpernes side, men der
var beviseligt tale om et gement jalousidrama. Episoden blev alligevel
anledning til, at tyskerne besluttede
at arrestere hele vagtværnsstyrken.
Som straf blev der indført spærretid i Silkeborg, hvilket vil sige, at det
var forbudt at gå ud på visse tider af
døgnet. I disse dage opholdt Helmer
Nielsen og Karl Ejler Hansen sig i Helmers værksted i en baggård på Steen
Blichersgade, hvor der var gemt en
hel del illegal lekture.
Da de to ville hjem, blev de standset og gjort opmærksom på, at ty-
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var fremme ved vagtlokalet, åndede
han lettet op. Det havde været så kort
en vej, han skulle denne aften, men
den havde været dramatisk, langt ud
over hvad han ønskede sig.
Da Borgerværnet var en kommunal foranstaltning, blev lønnen, ca. 60
kroner om ugen, udbetalt på kommunekontoret. Aflønningen som
vagtværnsmand var stort set den
samme, som almindeligvis kunne
tjenes ved andet arbejde, dog med et
mindre tillæg for skifteholdsarbejde.
Og det var jo ikke overvældende, i

betragtning af opgavens omfang og
især risiko.

Fængselsvæsenet
Efter krigen manglede fængselsvæsenet pålidelige folk, og da vagtværnsfolkene havde påtaget sig officielle opgaver under besættelsen,
blev flere af dem tilbudt arbejde i
fængselsvæsenet, til bl.a. at holde
opsyn med landsforræderne. Karl
Ejler Hansen blev tilbudt et job på ar-
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