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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 tredje gang, hæftet udkommer,
og bliver denne udgave lige så vel modtaget
som de tidligere, hvem ved
– måske kommer der flere...
Dette kunne samtidig være en invitation
til eventuel fremtidig medvirken.
God fornøjelse!
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Funder Karetmager
og Karrosserifabrik
Af Kurt N. Christensen

Karetmagerfaget er et af verdens ældste
håndværk. Det begyndte med hjulmagerne.
Allerede i 1500-tallet omtales hjulproduktion som en vigtig næringsvej.
Men hjulets historie går meget længere
tilbage. Det blev bl.a. brugt til køretøjer til
antikkens gladiatorer, til middelalderens
tunge vogne og til senere tiders kareter, der
blev afløst af utallige andre typer køretøjer,
som omskiftelige verdensbegivenheder
berigede menneskene med.

På Silkeborgegnen gav skovene gode
betingelser for træfagene, herunder
hjulmagerne. Med udviklingen ændrede
hjulmagerens arbejde sig. Det blev til
fremstilling af kareter og vogne af mange
slags, og faget fik efterhånden indført en
egentlig læretid, og fik svende og mestre.
Hjulmagerne
blev
nu
benævnt
karetmagere. Men selv om de lavede andet
end hjul, var både karetmagerens og
hjulmagerens væsentligste beskæftigelse
stadig at fremstille hjul.

Der blev også fremstille kaner her fotograferet foran fabrikken
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Karetmagerfagets lange udvikling var af
uhyre stor betydning. Det bliver nok svært
at pege på andre fag, der har måttet ændre
arbejdsmetoder så radikalt som karetmagerfaget, der den ene gang efter den anden
er blevet overhalet af den tekniske udvikling. Den helt store revolution indtraf, da
bilerne vandt frem til fordel for hestetrukne
vogne. I første række blev især de værksteder og fabrikker, der fremstillede luksusvogne og hestetrukne drosker, hårdt ramt,
da automobilen blev udviklet. Da bilerne
kom her til landet, fuldt færdige til brug,
medførte det nogen ledighed inden for
karetmagerfaget. Men da der viste sig
individuelle ønsker til bilernes anvendelse,
varede det ikke længe, inden bilerne blev
importeret uden karosseri. Det gav øget
beskæftigelse, men også en enorm omstilling af karetmagerfaget. Og faget har gennem tiderne vist sig omstillingsparat.
I næsten hver flække i Danmark var der
eksistensmulighed for en karetmager, fordi
han foruden vogne også fremstillede redskaber til landbruget. I Funder etablerede
karetmager Niels Peter Christensen sig som
høker i Nedergaard i Funder Kirkeby med
næringsbrev udstedt 29. oktober 1900.
Omkring 1905 påtog han sig også arbejdet
som karetmager, og ved siden af de to
andre fag drev han tillige forretning som
produkthandler i Funder.

købte kort efter et bindingsværkshus ved
hovedlandevejen i Funder By, og flyttede
sin virksomhed hertil. Han indrettede bolig
i den nordlige ende af huset og et karetmagerværksted i den sydlige ende, ud mod
vejen.
I begyndelsen udførte han almindeligt
karetmagerarbejde som arbejdsvogne og
redskaber til landbruget. Det ses bl.a. på
datidige fotos, der viser svære hjul til
stivvogne. Kort efter begyndte han at
fremstille en jumbe, som han lancerede
under navnet ”Funder-Jumben”. Den blev
straks landskendt som et af de fineste
eksempler på godt håndværk. En stor del af
materialet til jumberne var asketræ, som
viste sig at være vældig holdbart til opgaven. Jumberne blev udstillet på dyrskuer,
ungskuer og andre steder, hvor den fra
starten blev en god salgsartikel.
M.C. Christensen anskaffede sig en
motorcykel, en Nimbus årgang 1921, som
bl.a. blev brugt, når en jumbe skulle leveres. En mand sad på bagsædet og holdt i
jumbens stænger, mens den var efterspændt motorcyklen. M.C. Christensen
efterlader helt igennem indtrykket af, at
han på flere felter var en foregangsmand
inden for sin branche. Efter fotografier at
dømme, blev der også fremstillet såmaskiner på store træhjul. Man ser en hel række
nav med eger, som blot mangler hjul og
jernringe. På andre fotos ses drejeskamler
til finere køretøjer. På undersiden er der
påskruet gedigne jernbeslag, formet efter
træet, for at forstærke, men uden at være
synlig.
Med tiden kom produktionen til at omfatte alle former for køretøjer, hvori der indgik karetmagerarbejde. Opgaverne var i
denne periode stadig bredtfavnende bestillingsarbejder på landbrugsvogne i alle
afskygninger, jumber og stadskøretøjer

I Funder by grundlagde karetmager M.C.
Christensen en virksomhed, der gennem
mange år fik stor betydning for Funder.
Magnus Christian Christensen blev født i
Thorsager i 1892. Han blev opkaldt efter
sin farfar, der var karetmager, og her kom
han i lære, da skoletiden var slut. I 1918
overtog han sin farfars karetmagerforretning, der var baseret på produktion af
landbrugskøretøjer. M.C. Christensen
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Funder Karetmager og Karrosserifabrik midt i 1930 erne, Funder Bygede 20

samt smukke håndtrukne ladvogne, som
firmaer brugte til udbringning af varer i
byerne. Efter at der i 1928 blev bygget et
nyt karetmagerværksted ved siden af bindingsværkshuset, og da der i starten af
1930’erne for alvor kom gang i bilsalget i
Danmark, blev der i 1934 indkøbt moderne
maskiner, så firmaet var rustet til at klare
opgaverne med at bygge førerhuse og hele
vogne på chassiser, fortrinsvis af mærket
Ford.

indrettet, så de uden større besvær kunne
laves om til privatbiler til køreture om
søndagen. En sammentælling i ordrebøger
fra midt i 1920’erne viser, at firmaet på det
tidspunkt byggede mindst 100 biler om
året. I 1939 var der 27 mand beskæftiget i
virksomheden, og der blev dette år fremstillet 236 karosserier, heriblandt flyttebiler, eksportvogne med sovekabiner, ambulancer til Falck, rustvogne til bedemænd og
specielle biler som DKW til postvæsen og
en lang række andre formål.
M.C. Christensen døde pludselig af et
hjertestop i 1946, kun 54 år gammel. Men
virksomheden blev derefter ført videre af
hans enke, Gudrun Christensen og deres
søn Hans Christensen. Produktionen fortsatte uændret, men den glansfulde periode
med opbygning af både førerhuse og hele
vogne var ved at blive afløst af færdigbyg-

Efter bilismens gennembrud markedsførte
M.C. Christensen sit firma under navnet
Funder Vogn og Karrosseri Fabrik A/S, og
der blev fremstillet vogne til både slagterog bagerbutikker, brancher der udvidede
kundekredsen ved at blive omkørende
forretninger. Der blev indrettet biler til
hvert sit specielle formål. Flere af dem blev
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gede, importerede, fabriksfremstillede
biler, hvorfor opgaverne blev færre.
De karetmagerfirmaer der overlevede den
sidste del af denne periode, var firmaer der
fandt en nicheproduktion som f.eks. kølevogne. Og det var netop, hvad der skete på
Funder Karrosseri Fabrik i midten af
60’erne, hvor det var campingvogne, der
blev produceret. Det var dog kun et beskedent antal der blev fremstillet, for på det
tidspunkt kunne firmaet ikke klare sig i
konkurrencen på priserne, først og fremmest fordi man stædigt holdt på det gode
gedigne og solide håndværk.
Hans Christensen døde pludselig i 1969,
ligesom sin far, af et hjertestop, kun 49 år
gammel. Fabrikken blev definitivt lukket i
1977, hvorefter virksomheden blev solgt til
en tæppe- og møbelhandel. I 1979 nedbrændte det gamle bindingsværkshus, hvor
firmaet blev etableret. Men hele firmaets
omdømme og produktion havde da gennem
alle årene været god, og det var anset for
en god arbejdsplads, hvor der kun sjældent
skete større udskiftninger af de ansatte, og
virksomheden havde samtidig været et godt
aktiv for Funder.

at skære affaldstræ i passende stykker og
tre gange om dagen bære det ind til fruen,
der fyrede i komfur og kakkelovne.
Joons stillingsbetegnelse som karetmager
og karrosseribygger opstod i 1956 efter
sammenlægning af flere beslægtede fag,
der op igennem årene undergik naturlige
ændringer. Den første spæde start på en
fagforening for karetmagersvende blev
taget i 1884, men først i 1888 antog organisationen navnet Karetmagernes Fagforening. Det blev op igennem hele industriperioden uafladeligt nødvendigt at tilpasse
faget til nye tider, hvilket medførte meget
store omstillinger for faget udøvere, og
derfor ændrede fagforeningen i 1956 navn
til Dansk Karetmager- og Karrosseribyggerforbund, som var en mere dækkende
betegnelse. Faget blev af udviklingen
trukket mod metalindustrien, men også i
retning af træindustriens forskellige fag.
Karetmagerne vaklede mellem tilslutningen til forskellige organisationer, men det
endte med, at karetmagerne fra at være
udprægede træbearbejdere, blev metalarbejdere, for manges vedkommende endda
mod eget ønske.
På det tidspunkt Joon kom i lære, var der
omkring 15-16 svende foruden tre lærlinge
ansat hos Funder Karrosseri Fabrik. Foruden arbejdet i 48 timer om ugen, skulle
lærlingene gøre rent på værkstedet lørdag
eftermiddag, når svendene var gået hjem
klokken 14, og til sidst skulle gårdsplads
og havegange rives. Det fik lærlingene
selvfølgelig ikke ekstra betaling for. Nogle
måtte endog møde på Teknisk Skole lørdag
eftermiddag, men i den tid skolen skulle
passes, slap lærlingene dog for rengøringen
på fabrikken om lørdagen.
Joon var blandt nogle af de første karetmagerlærlinge, der slap for at cykle til
Teknisk Skole i Silkeborg fire-fem aftener

En karetmagerlærlings erfaring
Joon Busk Sørensen, der blev født i 1943,
blev uddannet som karetmager og karrosseribygger efter en læretid på Funder Vognog Karrosserifabrik. Han startede sin karriere som arbejdsdreng hos smed Juul i
Funder By, der bl.a. leverede beslag til
Funder Karrosserifabrik. Da han skulle
vælge fag, kom han fra november 1959 i
lære på Funder Karrosseri Fabrik som
karetmager- og karrosseribygger. Ugelønnen var tre kroner samt et dyrtidstillæg på
8,74 kroner for 48 timers arbejde, hvortil
kom kost og logi hos læremesteren. Joon
tjente derforuden et par kroner ekstra ved
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om ugen. For inden han nåede så langt, var
der startet en fagskole i Haslev på Sjælland. Skolen blev startet af Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark,
Sammenslutningen af Karrosserifabrikker,
Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund
og Haslev Håndværkerhøjskole i 1951. De
mange organisationer blev enige om en
fremtidig fælles uddannelse af lærlinge, og
det blev samtidig vedtaget, at lærlinge på
sidste læreår samt unge svende skulle
deltage i tre måneders efteruddannelseskurser, og dermed var grunden lagt til en
helt ny struktur for karrosseribyggere. Men
aftalen gjorde det samtidig nødvendigt at
frigøre karetmagerfaget for alle samarbejdsaftaler og fællesudvalg med beslægtede fag som bødkere, kurvemagere og
børstenbindere, med hvem der traditionelt
havde været et godt samarbejde.

pyntelister. Under hele omstillingen forsøgte fagbladet at bakke karetmagerne op
så godt som muligt med beskrivelser af nye
materialer og nye arbejdsmetoder, der i en
lind strøm blev taget i brug. Og der blev
samtidigt arrangeret efteruddannelseskurser i materialelære for den ny tids karetmagerne. Nu måtte de også kunne svejse i jern
og aluminium samt bearbejde polyesterarmeret fiberglas.
Haslev Håndværkerhøjskole blev delvis
drevet med statsmidler og fungerede som
centralskole for alle landets karetmagerlærlinge, men da tilskuddet bortfaldt i 1957
smuldrede grundlaget for skolen. Men
uden en grundig skoleuddannelse gik det jo
ikke. Derfor blev der indført tvungen dagskoleundervisning for alle fagets lærlinge,
med undervisning på skolen i tre perioder i
læretiden, hvor opholdet og rejsen til og fra
skolen blev betalt af læremestren. Samtidig
indgik skoletiden i 4½ års læretid. For
bedre at tilpasse hele systemet med skoleuddannelsen, skete der den ændring, at
læremestrene kunne antage nye lærlinge
hver måned. Det betød at uddannelsen
kunne afsluttes lige efter læretiden. Tidligere var der kun svendeprøver om foråret
og efteråret. Ændringen af læreforholdene
betød tilgang af lærlinge, og det kan nævnes, at antallet af læreforhold i 1958 var på
34, og tilgangen blev næsten fordoblet, så
der i 1961 var 65 lærlinge under uddannelse. Arbejdsmæssigt var der lavkonjunktur i
Danmark op gennem 50’erne, med mange
ledige inden for alle fag. Alligevel klarede
karetmagerne sig meget fint. I 1952, det år,
hvor der var flest organiserede medlemmer
i karetmagernes fagforening, 1.511 i alt,
var ”kun” 3,6 procent uden arbejde. For
mange andre fag var det 12-15 procent.

Karetmagerfaget var dermed blevet et
selvstændigt fag, der nu gik ud over tidligere grænser. Det blev nødvendigt at sætte
sig ind i nye teknikker ved opskæring,
sammenlimning o.s.v. Der skulle også
opnås kendskab til nyt værktøj og nye
maskiner. Kun undtagelsesvis blev lærlinge
fra da af oplært i vognarbejde alene. Læretiden blev forlænget med tre måneder i de
tilfælde, hvor læremesteren betalte skoleopholdet. Men da udviklingen inden for
faget var kontinuerlig, måtte lærlingereglerne jævnligt justeres.
De nye arbejdsmetoder betød indsigt i
mangt og meget som opsætning af karrosseribeklædning, monteringsarbejde vedrørende døre, dørlåse, dørgreb, låsekiler,
dørgafler og gummibuffer. Desuden skulle
fagets udøvere montere vindueslister,
gardinskjulere, kanallister, dæk- og pyntelister, indsætte glas, vinduesregulatorer og
opsætte stole m.v. samt påsætte udvendige
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Der blev aldrig fremstillet lagervarer på
karosserifabrikken i Funder, fordi bilerne
jo blev udformet til hvert sit formål. Typisk
kom en kunde og meddelte, at han hav købt
et køreklar chassis med motor. Han snakkede så med karetmageren om sine ønsker,
og fik at vide, hvornår vognen var færdig
til levering. Til opbygning af førerhuse
brugte man aske- og bøgetræ. Når et førerhus stod færdigt, blev det udvendigt beklædt med stålplader af en karetmager, der
var gået metalvejen. Ingen erindrer, at der
nogen sinde kom reklamationer over en
levering fra karosserifabrikken i Funder.
Der var flere store kunder der kom igen
og igen. F.eks. vognmand Frode Laursen,
der selv hentede sine biler. De biler han
fik, blev hentet i Frederikshavn som chassiser. Det var som regel en ældre medarbejder Erik Ravn Hansen, der klarede den
sag. Det var noget af en tørn, at køre omkring 200 kilometer i en bil uden førerhus.
Rent faktisk var der kun chassisrammen,
motoren og et rat, at holde sig til.
Med tiden blev bilerne større, og det blev
derfor nødvendigt at løfte taget på værktøjsbygningen, men det hjalp kun et stykke

tid, for bilerne blev stadig højere. Til sidst
var det de mindste lærlinge, der kom til at
strække presenningstoffet ud over de høje
vogne, for der var slet ikke plads mellem
vognene og loftet til voksne mænd med
udviklede sangermuskler. Når bilerne
skulle males, kom en maler fra Silkeborg.
Han spartlede og sleb til langt ud på aftenen. Når biler var grundet og slebet og klar
til at blive malet, blev gulvene fejet, og så
var der ellers kun adgang for vognmaleren,
der som regel klarede opgaven om natten.
Arbejdet skulle selvfølgelig passes, men
alligevel var der tid til lidt spas ind imellem. Det var selvfølgelig forbudt at ryge
under arbejdet på grund af mange brandfarlige stoffer, træ, spåner og støv. Så når folk
følte trang en smøg, listede de ned på det
eneste toilet der var, og det var ganske lille.
Der var ingen lys installeret, men i døren
var der tremmer, så der slap en smule lys
ind, men tremmerne var der nok også mere
for udluftningens skyld. Disse tremmer var
skyld i mange overraskelsesangreb fra
kolleger, som syntes, det var en uskyldig
fornøjelse at kaste en spand koldt vand ind

Chassiser som de så ud når de ankom til landet
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gennem tremmerne, alene for at høre, hvad
overraskende koldt vand kunne forårsage
af jammer. Når den indestængte kom ud,
var det aldrig til at få øje på den forstyrrende sjæl. Så var der ikke andet at gøre, end
at tage hævn over en anden, når lejlighed
bød sig.
Det skete også, at den omkringkørende
bager kom på besøg på fabrikken. Flere
glædede sig usigeligt til en Napoleonskage
eller andet godt. Det gjorde ”en ældre”
medarbejder også, så han var fast kunde til
to Napoleonskager. Han gemte kagerne i
sin madkasse, til der var tid til at nyde
kagerne i en pause. En dag så en af hans
kolleger sit snit til at fjerne en del af flødeskummet, og erstatte det med størknet
kunstharpiksslim. Det gik dog næsten mest
ud over synderen, der forbrød sig på lækkerierne. For da pausen skulle holdes,
spiste ”den ældre” sine kager, uden at
fortrække en mine. Synderen blev mere og
mere i tvivl om, hvorvidt han skulle stoppe
legen, og meget forundret holdt han øje
med manden resten af dagen. Da der nu er
gået så mange år, og manden er blevet over
80 år og stadig lever, tør spasmageren
næsten garantere for, at kunstharpiksslim
ikke er sundhedsfarlig. Det var en grovkornet spøg, for ”normalt” nøjedes man med
at åbne en kollegas madkasse og drysse lidt
savsmuld eller lignende under pålægget.

le tuberkulosestationer til folk på f.eks.
større arbejdspladser og fabrikker, der
kollektivt skulle undersøges for TB. Disse
køretøjer var nogle af de mest specielle
vogne, der blev fremstillet på Funder Karrosserifabrik, fordi der i høj grad skulle
tages hensyn til strålingsfaren ved konstruktionen. Bag de indvendige krydsfinersplader i vognene, blev der pålimet
blyplader. Nye teknikker måtte i brug, og
bl.a. fandt man ud af, at limen kun kunne
binde på blypladerne, hvis de blev smurt
med hvidløg. Der blev fremstillet to af
disse vognene i Funder. Karetmagerne
fremstillede førerhusene og inventaret,
mens pladesmeden Strunge, der var fra
Laven, fremstillede dørene og den udvendige beklædning.
Der blev desuden fremstillet sættevogne
til udstillingsbrug, som blev indrettet med
skabe o.s.v. Vognmand Alex Svendsen fra
det store flyttefirma i Silkeborg købte
mange flyttebusser på fabrikken. Han
ringede ofte søndag formiddag for at bestille en ny vogn. Han mente, det var det
bedste tidspunkt til at afgive ordre, fordi
der så var tid til at træffe specielle aftaler
om indretninger i de vogne, han bestilte.
Man talte længe om, hvordan tingene
skulle udformes, og sådan blev det.
Erik Ravn Hansen blev ofte tilkaldt, når
et eller andet skulle ordnes inde i privatboligen hos fru Christensen. I øvrigt havde
hun gennem mange år en uvurderlig hjælp i
stue- kokkepigen, der hed Erna. Foruden
jobbet som husalf tog hun sig også en del
af regnskaberne, bistået af Hans, som hun
syntes var en dyr mand i drift.
Det forhold kendte Erik Ravn Hansen
særdeles godt fra de mange ture, han var
med på rundt i landet, når de sammen var
ude for at aflevere bilerne eller hente nye
chassiser, der skulle bygges op til hele

Det var som sagt alsidige opgaver der blev
udført på Funder Karrosserifabrik. Der
blev fremstillet eksportvogne, flyttevogne,
ambulancer, rustvogne og vogne til grisehandlere samt til mange andre specielle
formål. En mangeårig medarbejder, Erik
Ravn Hansen, var med til at fremstille to
meget specielle røntgenvogne til Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.
Disse vogne kørte rundt i landet som mobi-
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køretøjer. Det var ofte en kold og klam
hyre at køre disse chassiser hjem. Sjældent
kom de til landet monteret med gummi, så
derfor gik turen først til en autogummihandler, og imens han monterede dæk på
køretøjet, fandt Hans og Erik en restauration, hvor de indtog middagen, før turen gik
hjem til Funder.
Disse køreture var ikke altid lige morsomme. Der var jo ikke et opvarmet førerhus at hygge sig i. For at sidde lidt i læ på
en trækasse med en pude under rumpen,
fremstillede Erik en vindskærm af plexiglas, der trods alt gjorde kørslen lidt mere
komfortabel. Han var godt nok iklædt en
pels, men alligevel var det en lang og kold
tur, og vejret var jo ikke altid lige godt.
Man bør her erindre sig, at disse ture fandt
sted længe før sikkerhedsselerne var opfundet. Han kørte engang fra Frihavnen i
København med et chassis, mens to færdselsbetjente lidt måbende kiggede efter
ham. Erik nåede lige at høre den ene råbe,
God tur hjemad. Den slags kunne næppe
tænke sig at finde sted nu om dage.
Engang blev der truffet aftale om en
levering af 12-14 Ford lastvogne, hvor
ladene skulle fremstilles i Funder. Da der
var tale om en meget hurtig levering, blev
mange mand sat på opgaven, hvorefter Erik
Ravn Hansen i et par uger næsten daglig
kørte til Holstebro med et køretøj. Hjemturen foregik med DSB.

Erik Ravn Hansen var dog en kort periode uden arbejde i Funder. Han kom da til at
lave lidt om på nogle bygninger hos forhandleren af Nimbus motorcykler, Oscar
Thomsen, på Frederiksberggade. Hans
Christensen var i denne periode en tur på
trælasthandelen, der var nabo til Nimbus
Thomsen, efter materialer, og da han fik
øje på Erik, gav han Erik besked om snarest at begynde arbejdet igen på Funder
Karrosserifabrik.
Erik oplevede også det gode arbejdsklima på fabrikken. Da han byggede et hus til
sig selv, fik han lov til at bruge maskinerne
på fabrikken. Han skulle blot sørge for at
hans materialer var stuvet af vejen, så
maskinerne var fri dagen efter. Da han var
færdig med opgaven og ville betale for
brug af maskiner, bad Hans ham om at
fremstille et skab som tak for lån. Om
andre opnåede samme privilegier, vidste
Erik Ravn Hansen ikke.
Erik Ravn Hansen kendte ikke firmaets
grundlægger M.C. Christensen, men en
ældre medarbejdere fortalte ham, at M.C.
Christensen var en meget striks herre at
arbejde under. Han stod ofte om morgenen
med lommeuret i hånden og forventede, at
alle havde indtaget deres pladser og var
parate til dagens opgaver, når klokken var
syv. Både han, og senere Hans Christensen,
havde et anstrengt forhold til den stedlige
smedemester Juhl og sadelmager Frede
Holm Møller, der begge drev deres virksomheder i Funder By, og som lavede en
del arbejde for karrosserifabrikken. Gnideriet skyldtes, at ejerne af karrosserifabrikken trykkede de to håndværkere på priserne. Christensen ville gerne selv bestemme
priserne på de varer, der blev leveret. De
første år Erik Ravn Hansen var i Funder fik
de ansatte julegave, vistnok 20-30 kroner.

Det var bl.a. Hans Christensens opgave at
skaffe arbejde til fabrikken, og det var han
god til. Når arbejdet var ved at slippe op,
kørte han en tur ud i fædrelandet for at
finde nyt arbejde. Hans vidste, hvor det
kunne betale sig at smøre, og det gjorde
han så, og det var sjældent, han ikke kom
hjem med nye ordrer, og så var der jo lidt
at bestille igen.
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Det var fru Christensen, der kom med
gaven og ønskede glædelig jul.
I den sidste tid på Funder Karrosserifabrik var Erik med til at fremstille campingvogne. Han mener, der blev begået en stor
fejl ved denne produktion. For vognene
blev alt for tunge. Alt, hvad der blev brugt
af materialer i disse vogne, var alt for godt.
Mens alle andre campingvogne blev lavet
som pindeværk, var vognene fra Funder
baseret på de gode materialer og det gedigne håndværk. Derved blev den samlede
pris alt for høj i forhold til andre campingvogne. Det var i hvert fald efter Eriks
overbevisning, en af årsagerne til, at firma-

et ikke kunne overleve. Firmaets storhedstid var overstået. Det havde været en god
og spændende epoke for virksomhedsejerne, de ansatte, ja for hele Funder Kommune. Men til sidst ebbede arbejdet ud. Da
Funder Karrosserifabrik lukkede i 1977,
var der en hel del bøgeplanker, asketræ og
andre gode materialer på lager. Hele partiet
blev solgt til Funderholme Karrosserifabrik, som var en anden stor virksomhed i
Funder som ligeledes fremstillede karrosserier. Men det firma har sin helt egen
historie.

DKW varevogn fremstillet på karosserifabrikken i Funder
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På Sejs hede i 1800-tallet
Af Bente Rytter

Stoubjerg set fra nordsiden af Sindbjerg. Udsigt over heden mod Himmelbjerget,
som først fik sit tårn i 1875

Hvis vi kunne skrue tiden tilbage til den 4.
juli 1850, ville vi om morgenen kunne se
en ensom vandringsmand kun fulgt af en
hund stå på en ås i den østlige udkant af
Nordskoven. Der møder ham et syn, der
imponerer ham. Foran sig har han Sindbjerg og en mængde andre lyngbakker.
Specielt en af bakkerne, der ligger bag
Sindbjerg, tiltrækker sig hans opmærksomhed, dels på grund af højden og dels på
grund af dens form, der fra det sted, hvor
han står, minder ham om en regelmæssigt
dannet kegle. Bakken ser også ud til at
være stejl og vanskelig at bestige.
Der må han simpelthen ud. Han er ikke i
tvivl om, at på toppen af den bakke vil han

få den bedste udsigt til Gudenådalen med
Himmelbjerget i baggrunden. I sin dagbog
skriver han senere (idet forfatteren til
denne artikel tillader sig at ændre bogstaveringen i en mere nutidig retning for at
gøre teksten lettere tilgængelig for en
moderne læser):
”Jeg begav mig straks på vejen over den
lyngbakkeørken, der i vid omfang og mærkelige former strakte sig ud foran mig, idet
jeg beholdt Sindbjerg på min højre hånd.
Efter at det længe var gået nedad, befandt
jeg mig i en kedel, der lignede de beskrivelser, jeg har læst over krateret i en udbrændt vulkan. Rundt om var jeg omgivet
af så mægtige lyngbakker, at man har
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tillagt dem navnet ”bjerge”, hvilket de også
fortjente. Dalen indesluttedes af Sindbjerg
og den omtalte kegle, hvis navn jeg siden
hørte af en bonde var Stoubjerg, og en
række andre bakker. Bunden i dalen bestod af mindre lyngbakker, der malerisk
vekslede med dale og kløfter.”

dede hist og her var afbrudt af lyng- og
mosvegetation.”
Adolf Drewsen er ikke den eneste besøgende, der på dette tidspunkt betages af
den mørke hede. H.C. Andersen skriver i
forsommeren 1850 begejstret i sin dagbog
under et ophold hos familien Drewsen på
Silkeborg: Jeg har gjort smukke udflugter,
birkeskoven duftede så dejligt, store søer
strakte sig i bøgeskoven og bjergagtige
banker med høj lyng gjorde det så ægte
skotsk, at jeg troede mig igen oppe i røde
Robins land. Senere får Sejs hede en plads
i litteraturen, da Andersen skriver historien
om Ib, der vokser op under Åsen og den
lille Christine, prammandens datter fra det
lyngtækte tørvehus på Sejs hede.

Vores vandringsmand fortæller videre, at
bakkerne er bevokset med en meget kort
lyng, og bunden overalt er dækket af tæt
hvid mos. Der er nogle sparsomme krat af
birk, og han ser også nogle få ege, som dog
ikke er højere end en alen, og i stedet for
breder sig som en flad kage over jordsmonnet. Bestigningen af keglen er netop
så anstrengende på grund af dens højde og
stejlhed, som han har forventet, men da han
når toppen, får han sin belønning: En enestående udsigt ud over Sejs hede, åen og
Vesterskoven, der ender ved Himmelbjerget.

Oprindelsen til stednavnet Sejs fortoner sig
i historiens tåger, men det nævnes i hvert
fald i 1674. Og selv om det umiddelbart er
en god historie, at ordet skulle have sin
oprindelse i, at der lå seks huse på heden,
og at Sejs skulle være den jyske udtale af
talordet ”seks”, så må vi nok stadig nøjes
med at betragte det som en god historie.

Tilsyneladende den samme udsigt som i
dag vil møde den, der befinder sig på
toppen af Stoubjerg, men kun tilsyneladende, for den Sejs hede, som vores vandringsmand beskuer, er ikke de få tønder
land, der breder sig for foden af Sindbjerg
og Stoubjerg. For Adolf Ludvig Drewsen,
Michael Drewsens jævnaldrende farbror,
for ham er det, vi har fulgt, strækker synet
af Sejs hede sig fra Nordskoven til Linå
Vesterskov og fra foden af bakkerne til
skrænterne ved søernes bredder.
Han beskriver det således:
” Jeg havde tillige den videste udsigt over
den lige så vilde, som mærkelige, og jeg
kan gerne tilføje dejlige lyngbakkeformation, der strakte sig mod øst. Toppen var på
den øverste flade af ryggen til dels skaldet,
jeg ved ikke af hvilken grund, da det skal-

Sejs hede lå i sin fulde udstrækning i Linå
sogn, og området fungerede i århundreder
som overdrev for de to landsbyer, Linå og
Hårup. Her gik heste, kvæg og får, vogtede af byhyrden. Når man efter høsten
opgav ævred, det vil sige lagde hegnene
omkring markerne ned, vendte dyrene
tilbage til landsbyernes marker og græssede dem af. At heden også for hyrdedrengene kunne være et specielt sted at opholde
sig, vidner denne lille historie af Anna
Bertelsen fra Bjørnholt i Borgedal om.
Hun fortæller om sin bedstefar, Bertels
ældste bror, Peder, der er født i 1798:
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Der samles bær på Sejs hede

”Da Peder var i sit 8. år måtte han passe får
og kreaturer, der gik nede på Sejs hede,
hvor der voksede enebær, birk og lyng med
nogle pletter græs imellem. Der var engang en mængde hugorme dernede. Peder
skar sig en kæp og slog en ihjel, skar en ny
kæp og sådan gik det en tid, men så blev
ormene ham for mange, og de ligefrem løb
efter ham. Med tiden blev han bange og
han drømte, at han sloges med dem i søvne
om natten. Hans far sagde til ham: ”Du er
vist i krig med ormene, Peder. - Ja, a æ
bange for dem, når de kommer løbende en
5-6 stykker ad gangen hen i lyngen og
græstopperne, hvæsende. Så slår a dem
ihjel a kan. - Det må du ikke gøre, thi det
ender med, at de bider dig. Når du kommer derned og ser nogen igen, skal du sige
til dem: ”Når I vil lade mig og mine være i
fred, så skal a lade dig og dine være i fred”.

Så må du ingen slå ihjel.” Peder gjorde,
som han sagde, og der kunne gå både uger
og måneder, uden han så en orm, endskønt
han vidste, at de var der i hundredevis.”
Man har selvfølgelig vidst at udnytte heden
på anden vis. Der var masser af tyttebær,
og når lyngen blomstrede, fik man den
dejligste honning. Anna fortæller, at engang da hendes fars to søstre var gået ud og
ikke havde tænkt på at plukke bær, kom de
til et sted, der var fuldstændig rødt af tyttebær. De havde ikke noget at samle i, men
den ene tog resolut skørtet af og bandt for
det med et strømpebånd, og så plukkede de
så meget, som de kunne bære hjem. Bærrene blev kogt hen uden nogen form for
tilsætning, og når de skulle spises, blev de
rørt op med honning, og det fik de tit til
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deres ”nætter” (aftensmad) i stedet for
melsovs med persille, mest om vinteren.
Det ser ikke ud til, at man før udskiftningen har forsøgt at opdyrke heden i nævneværdig grad. I 1814 skulle der kun have
boet 12 familier på heden. Ved folketællingen i 1845 ser billedet anderledes ud.
Nu bor her en del flere. Blandt andre har
tre af ovennævnte Peders yngre brødre fra
Bjørnholt slået sig ned med deres familier.
De er alle træskomagere, men ved en del af
de andre husfædre nævnes som erhverv:
”Lever af sin jordlod.” Man må dog ikke
forestille sig, at det vrimler med huse og
familier og opdyrket jord på Sejs hede i
1850, da Drewsen vandrer over den.
Årsagen til at Drewsen opholder sig en
god måned som gæst i sin nevøs hus er, at

han skal gennemgå en vandkur. Men i
stedet for passivt at sidde i Michael Drewsens nybyggede villa og drikke det på
flasker medbragte kurvand, foretrækker
han at gå lange ture i omegnen og se på
naturen og tale med de mennesker, der bor
på egnen. Han er optaget af at få dem til at
fortælle nogle af de gamle sagn og overleveringer, som folk endnu kender.
Amalie Drewsen gør ham opmærksom
på, at Hans Johansen, som har arbejdet i
haven på Silkeborg, og som nu har et hus i
Sejs, har stort kendskab til sagnene. Hun
har selv hørt ham fortælle om Silkeborg
Slot, eller klosteret, som man dengang
troede, at det havde været. Da Drewsen en
dag rider til Sejs hede møder han Hans
Johansen og beder ham om at være vejvi-

I dag Engblommevej. Omkring 1900 et karakteristisk billede af livet i Sejs. Drengen Chr. Ernst
Kristensen arbejder med børen. I baggrunden Sindbjerg og Stoubjerg.
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ser, da han gerne vil se Snekkesholdt, som
han staver det. Det viser sig, at han har
fundet en guldgrube af en vejviser, som
undervejs fortæller ham en lang række af
de sagn, han tidligere har hørt i andre
versioner.

Drewsen køber en lille rund messingplade, måske en mønt, af Hans. Den har han
fundet i haven til Silkeborg. Endvidere
køber han en stenøkse og en stenkniv, som
han har fundet på markerne, men næppe på
heden. Hans er gået tilbage til træskoene,
fortæller han, og laver fem par om dagen.
Der er de almindelige store til 20 skilling
parret og så dem i forskellig størrelse fra
22 til 8 skilling parret. Træ til 20 par
træsko koster ham 7 mark (1 rigsdaler=6
mark=16 skilling). Da han bliver spurgt
om, hvorfor han ikke længere arbejder på
Silkeborg, svarer han: A har aldrig arbejdet
for en bedre mand i verden end Michael
Drewsen, men hvad der har tugtet mig, er
den lange vej.

Hvis vi undersøger Hans Johansens livshistorie, får vi måske en forklaring på hans
store viden. Hans er født i Svejbæk (i
Them sogn) i 1799 som søn af boelsmand
og træskomand Johan Hansen og hans
kone Karen. Han bosætter sig efter sit
giftermål med Kirsten Jensdatter i Virklund, hvor han ernærer sig som træskomand. De får to døtre og to sønner, men en
del tyder på, at han mister sin kone i forbindelse med den yngste datters fødsel i
1835. Fem år senere er han blevet gift med
Dorthe Pedersdatter.
I 1850 er Hans og Dorthe bosat på Sejs
hede. De har ingen børn sammen, og
Hans’ børn er flyttet hjemmefra. De har så
til gengæld en lille 5-årig plejedatter, Dorthea, som vi senere vil høre lidt mere om.
Vi ved også som oven for nævnt, at Hans
har arbejdet på Silkeborg i Drewsens tid.
Vi kan altså konstatere, at Hans i bogstaveligste forstand har været søerne rundt, og
da han åbenbart er ret videbegærlig og en
god fortæller, har Amalie Drewsen ret i, at
han er den rette mand at opsøge. Drewsen
får fortalt mere end en snes forskellige
sagn om de forskellige lokaliteter på turen
langs Borresø og snævringerne til Julsø og
tilbage til skoven. Drewsen er til hest, og
som han skriver: Hans Johansen fulgte mig
på sine bare ben tilbage lige til skovens
begyndelse ad en yndig vej nede langs
vandet. Solens nedgang bag Sindbjerg var
glimrende, men jeg fik ikke tid til at se
derpå for min ledsagers fortællinger.

Vi ved ikke, hvorfor Dorthe og Hans er
flyttet til Sejs hede, men vi ved, at de bor
nabo til Hans’ ældste datter, Kirsten Marie,
der er blevet gift med den yngste af de tre
tidligere nævnte sønner fra Bjørnholt, Jens.
Den lille Dorthea har jævnaldrende i nabohuset, men ikke nok med det. Ilum Pedersen skriver i sin Linå Sogns historie ikke
meget om Sejs, men i Linå Forstanderskabs
første forhandlingsprotokol har han fundet
følgende:
”Den 27. august 1853 blev følgende forældreløse børn sat i pleje hos sognets beboere: Dorthea, 9 år, datter af fabriksarbejder
Niels Christensen, Silkeborg hos husmand
Hans Johansen, Sejs for 4 skæpper rug, 4
skæpper byg og 2 rigsdaler for et år.
Sammes barn Hans, 7 år, til Philip Henriksen, Laven for et kvartal for 5 rigsdaler, 48
skilling. Sammes barn, Carl, 3 år, til husmand Hans Johansen, Sejs et kvartal for
det samme beløb.”
Ilum Pedersen har følgende bemærkning til
dette: ”Forældreløse børn blev altså den-
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gang udsatte ved almindelig licitation til
den lavestbydende, ligesom man adskilte
en søskendeflok uden at tage hensyn til,
om de savnede hinanden”. I dette enkelte
tilfælde kan vi dog trøste Ilum Pedersen,
selv om det er lidt sent at gøre det. For
allerede i næste kvartal er Hans Nielsen
plejebarn hos Kirsten Marie og Jens i
nabohuset til Hans Johansens. ”Plejebarn i
søns sted” står der i folketællingen for
1855. I 1860 bor han i Silkeborg hos sin
mor, der er blevet gift igen, for selv om
børnene er blevet nævnt som forældreløse,
er de ”kun” faderløse. Faderen er død i
krigen. I folketællingen 1850 står der om

ham under hans bopæl Silkeborg Papirfabrik underliggende: ”Var til huse her før
han ifølge indkaldelse afrejste til krigstjeneste.” Måske har man kendt ham og hans
familie på Sejs hede, for der bor han med
kone og de ældste børn i 1845.
Men det kunne være svært at skaffe
forsørgelse til de store familier på den
karrige jord på Sejs hede. I 1880’erne
udvandrer en stor del af Hans Johansens
børnebørn til Amerika, hvor de klarer sig
godt, men det ved Hans ikke noget om, for
på det tidspunkt har han for længst forladt
denne verden.

Hans Johansens svigersøn, Jens Hansen Bjørnholt, byggede dette hus på sydvestsiden af Sindbjerg
o. 1845.
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Erik Eiersted – læge i Lemming
Af Bent Thor

Lægehuset, Lemming Brovej 4

Allerede i november 1941 startede Otto
Skjærbæk Olesen lægepraksis i Lemming
på Lemming Brovej 4. I marts 1946 fortsatte han sin uddannelse som øjenlæge og
solgte sin praksis i Lemming til Erik Eiersted.
Eiersted var født den 15. februar 1914 i
Hjørring og blev student samme sted i
1932. Han afsluttede sit lægestudium i
Gentofte i 1939 og samme år, den 11. juli,
blev han gift med Gertrud Anker Lund,
født den 30. januar 1913. I oktober 1940
blev Erik Eiersted ansat som kandidat ved
Amtssygehuset i Stege, indtil han i maj
1943 blev reservelæge ved Kjellerup Sygehus.

Efter krigen begyndte Erik Eiersted at se
sig om efter en lægepraksis. I 1946 var der
nogle ledige embeder og blandt dem i
Lemming efter Skjærbæk Olesen. Skiftet
skete marts 1946, og det blev starten på et
30 år langt og trofast forhold mellem Erik
Eiersted og flere sognes beboere. Han var
desuden skolelæge i perioden april 1949 til
1961.
Min kone og jeg flyttede til Lemming i
1963. I starten fastholdt vi vores læge,
Gunner Larsen, i Silkeborg, men efter et
par år meldte vi os under fanerne hos Erik
Eiersted og udviklede gennem årene et
tillidsfyldt forhold, der nærmede sig et
venskab.
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ingenting, absolut ikke havde hans interesse.

To konsultationer
En kvindelig patient havde fået konstateret
gulsot og fik at vide, at det eneste, der
kunne hjælpe hende, var at gå hjem i seng
og forholde sig rolig. Det var hun meget
utilfreds med, men måtte tage hjem uden
medicin, hvorefter hun skiftede læge.
Senere fik Erik Eiersted det råd af kolleger
og apotekere, at ville han holde på patienterne, skulle han udskrive medicin, creme
eller salve, men det ville han ikke acceptere, så hellere miste en patient.
En gang fortalte Erik mig om en ældre
mand fra oplandet, der ustandselig sad i
konsultationen og klagede sin nød over
ingenting – han var bare gammel. Efter
mange konsultationer blev Erik træt af
besøgene, og stak til sidst manden en karton p-piller, han havde fået af et medicinalfirma. Til mig sagde han : Dem kunne han
i hvert fald ikke tage skade af!

Erik Eiersted i haven

Erik Eiersted var en høj, tynd og senet
mand. Hans fremtoning bar altid præg af
afslappethed – brune snøresko, mørke
bukser, skjorte, cardigan med læderlapper
på ærmerne og en filthat – sådan var påklædningen til sygebesøg i hjemmene. I
konsultationen var hatten væk, og de brune
snøresko ofte udskiftet med morgensutter
eller slippers. Både i konsultationen og ved
hjemmebesøg var det første møde altid
meget intenst. Han så lige på patienten –
gjorde ofte sine øjne lidt store – og kom så
med en afvæbnende bemærkning som : Nå,
du er da ikke helt død endnu! eller Hvad
ligger du der og roder efter? Erik havde
den sunde holdning til lægegerningen, at
alvorlig sygdom og virkelige problemer,
skulle der gøres alt for at afhjælpe og
lindre – og så var han der 100 pct., mens
hypokondri og hyppige lægebesøg for

Hunden Klaus
På sine ture ud til patienterne havde Erik
Eiersted en tro følgesvend i den glathårede
gravhund, Klaus. De eneste ture, den ikke
kom med på, var til fødsler – det kunne
vare for længe. Egentlig var hunden anskaffet til Eriks kone, Gertrud, for Gertruds
mor mente, den ville være godt selskab, når
Erik var på patientbesøg, men det blev i
stedet for Eriks hund gennem mange år.
Den 25. september 1971 var så sorgens
dag, hvor Klaus skulle aflives efter længere
tids sygdom, men Gertrud havde sagt, at
Erik skulle lade den døde hund blive hos
dyrlægen. På vejen hjem fra dyrlæge Stenbækgaard i Skægkær, lagde Erik vejen
forbi datteren, Jette, i Sejling. Ved du, hvad
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jeg har i bagagerummet? Jeg har Klaus,
men jeg tør ikke komme hjem til mor med
ham. Hjem kom Erik dog, og Klaus blev
begravet i haven. Han kunne ikke bære, at
Klaus blot skulle sendes til destruktion. Så
nær en ven skulle have en anstændig begravelse.

hovedet, mens Gertrud havde alt det andet
- inklusive regnskabet. Erik havde sjældent
en krone på lommen, så når han skulle
have sine daglige cigaretter, blev de hentet
hos købmanden og skrevet på regningen.
Gertrud fulgte altid Erik og var på tæerne,
hvis der skete uregelmæssigheder. Således
også en dag, hvor en stor, kraftig mand
havde taget mod til sig og var kommet op i
konsultationen for at få nogle tænder trukket ud. Det skete i helbedøvelse med æter.
Pludselig hørte Gertrud en farlig spektakel
fra konsultationen og spekulerede på, om
hun mon skulle hjælpe. Bedøvelsen havde
gjort manden balstyrig, så da Gertrud
lindede på døren, lå manden på ryggen på
gulvet, mens Erik sad overskrævs på ham
og trak tænder ud.

Kvikke bemærkninger
Erik Eiersted var kendt for sine kvikke
replikker – ofte ret bramfrit fremsat, og det
kunne nok koste en kunde i ny og næ. En
gang var der flyttet en troende familie ind i
et hus nede under Lemming Bakker. Manden var kommet til skade med sin fod og lå
på sofaen og jamrede lidt. Erik havde
aldrig set menneskene før, men da han kom
ind i entrèen, så han husfaderens jagtgevær
hænge over spejlet. Resolut greb han geværet, gik ind i stuen og pegede på den jamrende mand på sofaen, idet han sagde: Vi
kan vist lige så godt skyde dig med det
samme! De blev aldrig kunder hos Eiersted og rejste kort tid efter fra egnen.
En anden gang havde han gennem uger
behandlet en mandlig patient for et skinnebenssår, der ikke ville gro sammen. Ofte
aflagde Erik et ”lejlighedsbesøg” – det var
gratis for patienten, og Erik havde lidt hånd
i hanke med, hvordan sygdomsudviklingen
forløb. Patienten med skinnebenssåret
mente ved besøget, at det var ved at gro
sammen, for det var begyndt at klø i det,
hvorefter Erik Eiersted hurtigt replicerede:
Det kan du aldrig regne med, nu har mit r..
h.. kløet i 56 år, og det er aldrig groet
sammen! Patienten forstod humoren, så
han vedblev at være kunde.

Erik Eiersted ved campingvognen

Arbejdsdeling

Ferieminder

Hjemme i lægehuset var arbejdsopgaverne
delt tydeligt op. Erik passede sin praksis
samt patientkartoteket, som han havde i

Erik havde tre ugers sommerferie – resten
af året var arbejde. Et år mente Gertrud, at

24

den jo altid lånes hos mekanikeren – selvfølgelig forskriftsmæssig steriliseret. Ved
en lejlighed skulle en person have fjernet
en fedtknude oven på hovedet. Patienten
spurgte så Eiersted, om sådan en udvækst
ville komme igen, hvortil Erik svarede: Vi
må hellere snitte den under hagen, så er vi
helt sikre!
En gang blev Erik kontaktet af en landmand, der havde fået en gris uden endehul.
Dyrlægen skulle have penge for at operere,
men Erik syntes, det lød spændende, så han
kontaktede dyrlægen, der sagde ok. Så blev
der opereret, men det fik også hurtigt ende,
for efterfølgende kom landmænd anstigende med små kasser med grise, der skulle
have forskellige ting opereret væk.
Erik Eiersted prøvede mange ting på sig
selv. F.eks. et prøvemåltid – dvs. en slange
gennem halsen og ned i maven og op med
hele herligheden. Det havde han jo brug for
på klinikken, men der sagde han til patienten, at hvis man var intelligent, kunne man
sagtens klare det – så gled slangen som
regel fint ned.

de nok kunne blive hjemme den første uge,
da hun manglede at få gjort lidt regnskab
færdig. Men da lægen jo var hjemme,
væltede patienterne alligevel ind, så efter to
dage sagde Gertrud, at regnskab kunne
være regnskab – og så kørte lægefamilien
på ferie. Også juleaftener blev ofte forstyrret af sygebesøg. Således var Erik et år
kaldt ud juleaften. Den øvrige familie
havde spist, ryddet af bordet, vasket op og
gjort klar til at danse om juletræet, da de
senere på aftenen fandt ud af, at Erik var
kommet hjem og lå og sov inde i stuen –
han mente, han godt lige kunne nå sin
middagssøvn.

Ny lægebil og opvask
Erik Eiersted kunne andet end sin lægekunnen. I 1947/48 fik han som lægebil
tildelt en ny vogn fra Tjekkoslovakiet. Den
værste møgbil. Ofte var den i stykker, og
så gik turen til Per Smed, hvor de makkede
med bilen den halve nat. Når de stod over
for et problem, sagde Erik altid: Vi skiller
det ad! Det gjorde de så, men Erik lånte
altid handsker af Per Smed, så lægehænderne ikke blev for snavsede.
En anden gang lavede Erik også ikkelægearbejde. En fødende kvinde var ulykkelig over, at hun ikke havde nået at få
vasket op. Hun blev beordret ind at lægge
sig, så skulle Erik nok klare den opvask.
Som sagt så gjort, men da historien via
førstelærer Nellemann i Nisset nåede Gertrud, stod hun ganske uforstående, for
hjemme havde Erik aldrig vasket op.

Hjemmefødsel nr. 1
Erik Eiersted var vores huslæge fra 1965 ,
og han har hjulpet vores 2 yngste børn til
verden i 1967 og 1972. Første gang var
graviditeten fyldt med komplikationer med
hospitalsindlæggelse og siden med en
periode på 4 måneder, hvor min kone
skulle ligge. Men Erik var en trofast besøgende en gang om ugen for at høre, hvordan det gik. Her sidst i 1960`erne var
hjemmefødsel ikke normalt, og vores
jordemoder, Britta Bro fra Kjellerup, ville
ikke høre tale om at føde hjemme, og da
slet ikke med de komplikationer der havde
været. Først da hun fik at vide, hvem lægen
var, ændrede hun mening.

Kirurgi
Lemming-lægen kunne lide kirurgi. I sin
praksis foretog Erik gerne mindre operative
indgreb, såsom udskrabninger og fjernelse
af knyster, knaster og mindre legemsdele.
Hvis der manglede en egnet tang, kunne
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Ved hjemmefødsler var Erik rigtig i sit
es. Spænding i luften, mennesker at tale
med, en øl, cigaretter og masser af kaffe.
Jeg tror, han følte, at her var der virkelig
brug for ham – han gjorde en forskel. På
den anden side stolede vi 100 pct. på Erik
og med god grund. Tiden var inde en tidlig
morgen og allerede ved 8–tiden stillede
Erik med ”fødselslægetasken”. Forinden
havde Gertrud dog sat skiltet på konsultationsdøren:Lukket p.g.a. fødsel, samt fået
telefonen omstillet til vores nummer – det
var mens Lemming stadig havde personbetjent central. Først på eftermiddagen havde
Erik 2–3 nødvendige konsultationer i vores
køkken, der var omdannet til lægeværelse.
Hen under aften kom så jordemoderen, og
sidst på aftenen var en ny verdensborger
født. Et stort og dygtigt arbejde var ført til
en lykkelig afslutning efter 18 timer.

soveværelset: Nu må du lige knibe sammen
de sidste 10 minutter, så kommer vi.
Endelig var fodboldkampen færdig, og
min kones sidste kamp kunne begynde,
men den varede kun èn halvleg – 45 minutter – så var det hele overstået, og vores
sidste datter født.

Uanmeldte besøg
Efter den sidste fødsel kom Erik ofte på
uanmeldt besøg. Jeg husker en sen aften i
november, hvor han efter et sygebesøg
pludselig stod i døren. Hvad laver I på den
tid af døgnet? – jeg så, der var lys! Jamen,
vi var da ved at lave julegaver – linoleumstryk på stof til duge. Der blev hurtigt fremskaffet et par øller og cigaretter – og snakken gik. Erik fortalte med stolthed om sine
fire børnebørn, om at han i ledige stunder
både strikkede og hæklede, om at han røg
lidt for meget, men det han oftest vendte
tilbage til, var om sønnen Peter, der var
under uddannelse til læge. Før Peter blev
færdig, sagde Erik: Når Peter bliver færdig,
så… Da Peter havde afsluttet sin uddannelse, sagde Erik: Når Peter kommer hjem,
så…Erik fuldendte aldrig sætningen, men
hans store ønske var, at Peter kom hjem, så
de sammen kunne drive lægehuset i Lemming.

Hjemmefødsel nr. 2
Fødslen i 1972 var igen med Erik Eiersted
som læge og Britta Bro som jordemoder,
og de glædede sig begge, fortalte de os.
Efter en indledende undersøgelse og indsprøjtning fik min kone lov at ligge ovenpå, og afvente at veerne skulle antage den
rette styrke for til sidst at gå over i presseveer, mens Erik og jeg sad nedenunder og
så en ”vigtig” europacup-finale i fjernsynet. Hen i 2. halvleg begyndte min kone at
jamre højlydt på grund af veernes tiltagende styrke, mens Erik råbte beroligende ord
op til min kone og jordemoderen,- og at der
nu kun var 20 minutter tilbage af kampen.
Så skete der altså det, at kampen endte
uafgjort, og man skulle ud i 2 x 15 minutters omkamp, og den ville Erik nødig
undvære. Så mens lydene ovenfra blev
kraftigere og hyppigere, og omkampen
sneglede sig afsted, råbte Erik op mod

De sidste år
Peter Eiersted blev færdig som læge i
1968. Derefter blev han ansat på Silkeborg
Sygehus, Kjellerup Sygehus, Søværnet,
Kjellerup Sygehus, Kalix i Sverige og
Nykøbing Mors Sygehus fra august 1973.
Ved årsskiftet 1974 ringede Gertrud til
Peter i Nykøbing og sagde, at hvis han
(Peter) skulle hjem og praktisere sammen
med sin far, skulle det være nu. Peter startede i Lemming april 1974, men allerede få
uger efter måtte han genoplive Erik efter en
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blodprop. Eriks kommentar var: Hvorfor
gjorde du det? Nu har du ødelagt mine
ribben!
Den følgende tid drev Peter lægepraksisen alene, men fra oktober 1975, blev Hans
Jørgen Vognsen medejer. Erik var sygemeldt og sad inde i stuen, men når gamle
patienter/venner kom i konsultationen, blev
de ofte vist ind til Erik i stuen, hvor de
udover en recept fik en snak om gamle
dage.

efter et nyt hjertetilfælde, mens hans trofaste kone Gertrud døde den 11. januar 1996.
Efter Eriks død begyndte Peter Eiersted og
Hans Jørgen Vognsen at planlægge byggeri
af et nyt lægehus på Lemming Bygade 61.
Indvielsen fandt sted den 10. oktober 1977.
I 1987 rejste Peter Eiersted til en ledende
stilling i Sverige. Her døde han i 2001.
Efterlevende er Peters kone, Jette, og
deres tre børn, Louise, Jakob og Laura
samt Henning og Jette i Sejling og deres
søn Anders.
En stor tak til Eriks datter Jette i Sejling
for mange gode oplysninger samt billeder.

Efterskrift
Erik Eiersted døde den 21. oktober 1976

Hele familien samlet ved deres Morris
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Gårdejer Thomas Jørgensen
En af Balle sogns betydeligste mænd
Af Hans Peter Jensen

Thomas Jørgensen blev født den 24. maj
1880 i Balle Mosegård, der lå neden for
Balle kirke. Denne gård giftede Thomas
Jørgensens far sig til ved sit første ægteskab. Gården er nu nedbrudt. I 1911 overtog Thomas gården efter sin far. Før den tid
havde han tjent ved landbruget forskellige
steder, bl.a. i Lyngby ved Århus og Malt
ved Askov. Fra 1904-05 var han elev på
Ladelund Landbrugsskole.
Axel Jørgensen, der blev lærer ved Nordre skole, tjente som ung hos Thomas
Jørgensen. Han fortæller, at Jørgensen var
meget hensynsfuld mod sine tjenestefolk.
En sommer o. 1935 var Axel med til at
bjerge hø fra engen ved Gubsø, som på det
tidspunkt var en stor sø. De bar høet – fuldt
af hugorme – fra engen ind til hestevognen.
Axel spurgte sin husbond, hvorfor de ikke
kunne køre derud, så de slap for at bære
høet så langt. Thomas Jørgensen havde blot
taget sin fork, vent skaftet nedad og stukket
den i jorden, hvor den forsvandt lige så
langt, som den blev trykket ned. Engen var
bundløs. Jørgensen formanede igen og igen
folkene om at tage sig i agt for hullerne i
engen. Men en dag gik han selv i et af dem.
Det hårde arbejde med høbjergningen
krævede væske og Thomas Jørgensen
havde hentet koldt kærnemælk hjemme.
Men pludselig forsvandt han til midt på
livet i et af de huller, han advarede de
andre imod. Axel hjalp ham op, og Thomas
Jørgensens kommentar var: ”Det var pokkers, den dejlige kærnemælk, der nu gik til
spilde”.

Når man i øvrigt skal beskrive Thomas
Jørgensens liv, er det hans politiske løbebane der falder først i øjnene. I 1921 blev
han indvalgt i sognerådet 41 år gammel.
Det blev til mange års politisk arbejde.
Hans ungdomstid faldt i en dramatisk tid,
så han ikke kunne andet end blive hvirvlet
ind i politiske debatter og møder. Det var
nemlig tiden omkring forliget mellem
Venstre og Højre i 1894. Den gang var han
jo ikke stort andet end en halvvoksen
dreng, men enhver blev berørt af tidens
brydninger. Han fandt ret hurtig sin plads i
det Moderate Venstre.
En kort tid, fra 1921-25 var han sognefoged, men i 1925 blev han valgt til sognerådsformand. Ths. Jørgensen er nok det
eneste menneske her i landet, hvem det har
været beskåret at fungere som sognerådsformand fra samme ”stol”, men for tre
forskellige kommuner! Først var han sognerådsformand i Gødvad-Balle kommune,
siden for Balle sogneråd alene og sidst for
et reduceret Balle sogn, uden Alderslyst og
Lysbro. Han oplevede således en enorm
omvæltning i sin fødeegns kommunale
udvikling. I 1933 måtte han trække sig som
sognerådsformand, da socialdemokraterne i
kraft af det stadig voksende antal socialdemokratiske stemmer i Alderslyst fik
flertallet og dermed formandsposten. Men
det var ikke en bitter mand, der forlod
denne post. Han viste stor loyalitet over for
sin politiske modstander, og hjalp ham
tilrette med sognerådsarbejdet, og de havde
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et godt venskab igennem årene. Ths. Jørgensen var en ”ægte demokrat” i ordets
bedste betydning.

ger til kirken, men det fik sognets beboere
først at vide efter hans død.
Den 24. maj 1950 fyldte Ths. Jørgensen
70 år, i den anledning havde beboerne
indbudt fødselaren til en festlighed i Balle
Forsamlingshus, hvor ca. 150 mennesker
var mødt op for at bringe deres hyldest.
Om formiddagen havde beboerne overrakt
deres gave, et smukt maleri af Balle Mosegaard, malet af papirarbejder Jens Bomholt, Alderslyst. Alle takkede ham for hans
virksomhed gennem de mange år, dels som
kommunalmand og dels som nabo – men
ikke mindst som menneske. Iblandt de
mange smukke blomsterhilsner, var der
også en fra børnene i Balle Kirkeby. Ths.
Jørgensen var også en stor børneven. Ved
samme lejlighed blev han udnævnt til
ridder af Dannebrogsorden, hvilket han var
hos Kongen og takke for.
Den 12. juli 1962 døde Ths. Jørgensen 82
år gammel. Nogle år tilbage havde han
solgt sin gård, Balle Mosegaard, men blev
boende på gården. De sidste par måneder
han levede, boede han hos en brorsøn i
Alderslyst. Ths. Jørgensen var ugift.

I det stærkt arbejderprægede Alderslyst,
blev han en meget respekteret mand for sin
store sociale forståelse for småfolk og
samarbejdsvilje med socialdemokraterne.
Det blev til 8 år med Ths. Jørgensen som
rådets næstformand. Efter indlemmelsen af
Alderslyst i Silkeborg Kommune i 1941,
blev han igen formand for Balle sogneråd,
indtil han ved valget i 1943 trak sig tilbage
fra det kommunalpolitiske arbejde. Fra
1935 til 1950 var han tillige medlem af
Viborg amtsråd, hvor han gjorde en stor
indsats for sin hjemegn. Igennem mange år
var Ths. Jørgensen også medlem af Balle
menighedsråd.
Fra sit hjem og sin ungdomstid var han
præget af den ”grundtvigske bevægelse”.
Som sognepræst Gunner Johnsen sagde
ved hans begravelse, ”Kirken var ham kær
og hjemlig, og han kom der tit”. Kort tid
efter at Balle Kirke var blevet restaureret i
1957, skænkede han 2 smukke sølvlysesta-

Viborgvej 65, malet af Jens Bomholt
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Et arbejderliv på
Silkeborg Gasværk
Af Kurt N. Christensen

Gasværket på Søvej

Artiklen er fra 1996, og den blev til efter
samtaler med tidligere (nu afdød) gasværksarbejder Otto Johan Korshøj, der
boede Absalonsgade 22 i Silkeborg.
Otto Korshøj blev født den 12. juli 1915 i
Snejbjerg ved Herning. Han voksede op på
forældrenes gård i Favrholt ved Ikast, men
da hans far blev offer for Den spanske
Syge i 1919, sad hans mor alene tilbage
med otte børn, hvoraf de fem var ukonfirmerede. Enken havde det svært under de
givne forhold, og solgte derfor gården og
flyttede først til Herning, og derefter til
Alderslyst ved Silkeborg, hvor Otto Korshøj begyndte sin skolegang.

Som 9-årig kom Otto Korshøj "på landet"
på en gård ved Skygge, sydøst for Ikast.
Her skulle han dele seng med en karl, men
det satte hans mor sig imod, og gav ham
seng og sengetøj med hjemmefra. Mens
han en sommer var på denne gård, passede
han delvis sin skolegang i den todelte
skole. Eleverne blev delt ved 10-års alderen. De ældste elever gik i skole to dage
om ugen om sommeren og fire dage om
vinteren. Det modsatte var tilfældet med de
yngste elever. Ordningen betød, at Otto
Korshøj kun var til liden gavn på gården
denne sommer, indtil det lykkedes gårdmanden at få ham placeret i "store klas-
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sen", hvorved der blev mere tid til arbejdet
på gården, end til skolegangen.
Samme sommer flyttede moderen til
Viborg, hvor Otto Korshøj til november
kom til at gå i skole de følgende tre år.
Men da hans ældste bror købte en hedegård
ved Frederiks, samledes familien dette
sted, og her fik Otto Korshøj den sidste del
af sin skolegang. Derefter arbejde han
hjemme på gården et par år, men han fik
senere fast arbejde på en gård ved Viborg.
Endnu senere turnerede han sammen med
en ældre bror på herregårde, for her var
arbejdsforholdene bedre og der var altid
brug for ekstra hjælp på disse gårde, i hvert
fald om sommeren. Brødrene var frie og
kunne rejse når de ville, så ofte blev de kun
fra nogle gade til et par uger på disse gårde.
Under besættelsen tog Otto Korshøj
ophold på Den internationale Højskole ved
Helsingør, og kom derefter en tid i arbejde
på skibsværftet i Helsingør. Under opholdet i Helsingør kom han med i en modstandsgruppe, som blev optrevlet af tyskerne. Derfor måtte han rejse fra byen og
søgte til Søby i Vestjylland, hvor han blev
brunkulsarbejder. Her var han gemt godt af
vejen sammen andre, der var eftersøgte af
tyskerne. Faktisk gemte mange eftersøgte
personer sig i brunkulslejerne, hvor tyskerne ikke var meget for at eftersøge dem,
fordi de ikke stolede på de danske arbejdere i Søby. Det heldige for Otto Korshøj var
nok, at han ikke havde flyttet sin adresse til
Helsingør, hvad ikke var nødvendigt for et
skoleophold. Men en flyttemeddelelse blev
senere aktuel.
Da der gennem længere tid ikke havde
været nogen spørge efter Otto Korshøj på
hans bopæl i Silkeborg, dukkede han forsigtigt frem og fik arbejde i en tørvemose i
Frederiksdal, men da det var en fugtig

sommer, blev der kun fremstillet få tørv.
Han kom derefter i arbejde hos LAB i
Silkeborg, hvor han kom til at optage
træstød i skovene. Træstød er de trærødder
der bliver tilbage i skovbunden, når træerne
fældes. Disse træstød var af stor brændværdi under den knappe brændselsforsyning under besættelsen, og de blev nu taget
op og forarbejdet til generatortræ, hvoraf
der blev udvundet gas til trækkraft i bilerne.

Midlertidig kullemper
I sommeren 1944 var Otto Korshøj en kort
tid på en meget beskeden understøttelse,
men han fik så gennem fagforeningen et
midlertidig job som kullemper på gasværket i Silkeborg. Kullene ankom med skib
til Århus Havn, hvor de blev lastet om i 15
og 20 tons jernbanevogne. Nogle af disse
blev kørt til Silkeborg Gasværk, hvor de
skulle tømmes med håndkraft. Arbejdet var
besværligt, idet kullene skulle skovles fra
bunden, og smides over de høje sider og
ind gennem nogle lemme i kulhuset. Da
der næsten dagligt ankom en halv snes
vogne med kul, blev det midlertidige arbejde mere og mere fast, og det endte med
at Otto Korshøj kom til at arbejde på selve
gasværket, hvor han blev de næste 25 år,
indtil gasværket blev nedlagt i 1969.

Tyskerne lukkede for gassen
I foråret 1944, kort efter at Otto Korshøj
var begyndt på gasværket, forlangte den
tyske kommandant, at gasværket skulle
lukkes med øjeblikkelig varsel. Kommandanten sendte en deling tyske soldater ind
på gasværket for at overtage driften. Grunden til det drastiske skridt var, at en tysk
officer var blevet skudt, og det var et mord,
som tyskerne troede kun kunne være udført
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af danskere. Som repressalie overfor borgerne, men uden hensyn til gasværksdrift
og gasproduktion i øvrigt, forlangte tyskerne at levering af gas til byen straks skulle
ophøre. Hovedhanen til byen blev kort og
godt drejet i bund og alle maskiner blev
stoppet, med det resultat at gastrykket steg
faretruende.
Gasværksbestyreren forhandlede sig dog
frem til en ordning, så gasproduktionen
kunne fortsætte, men på betingelse af, at
den blev sendt lige lugt op i Vorherres blå
himmel. Tyskerne, der stod på vagt alle
vegne, måtte ikke forlade deres poster, og
det var en situation, som absolut ikke
tiltalte det tyske vagtmandskab. Blokaden
varede dog kun til klokken 22 om aftenen,
da det viste sig, at mordet på tyskeren var
et internt kærlighedsdrama, blandt tyskere.
Herefter blev der givet ordre til igen at lede
gassen ud i ledningsnettet. Men herved
blev situationen først yderst alvorlig. For
da gassen pludselig var blevet afbrudt,
kunne det formodes, at mange gashaner
stod åbne. Derfor måtte politiet ud over
hele byen med højtalervogne for at advare
forbrugerne mod åbne gashaner. Det var
også galt med samtlige gaslygter i gaderne,
idet disse ikke kunne tændes igen, før hver
enkelt vågeblus var tændt, så der gik en
rum tid før der igen var blus på lamperne.
Der blev af forskellige årsager flere gange
indført udgangsforbud, og derfor blev
gasværksarbejderne som mange andre
udstyret med et Ausweis, en passerseddel,
for at kunne passe arbejdet.
I stedet for at lempe kul fra de ubekvemme jernbanevogne, blev Otto Korshøj
forfremmet til at trille kullene frem til en
transportør, ved hjælp af store klodsede
trillebører. Kullene kom op i en kulsilo
øverst oppe i den høje retortbygning via
transportbånd, hvor de blev tippet af og

blev ledt ind til varmezonerne, hvor gassen
blev udvundet. Gasværket var egentligt
beregnet til gode kul fra England, men
under krigen kom leverancerne fra Polen
og Tyskland, og der var stor forskel på
kullene. Nogle var så store, at en enkelt
klump næsten kunne fylde en trillebør. Den
slags kul blev tippet af over en rist, hvor de
blev knust med hamre, indtil de havde en
størrelse, så de kunne passere risten. Der
var desuden en del sten og skiffer mellem
kullene, og den slags skulle helst sorteres
fra, idet de kun gav slagger.
Når kulsiloen var fyldt op om morgenen,
og almindelig rengøring var fortaget, var
der tid til en kop kaffe. Der var både frokoststue og badeværelse på gasværket.
Begge dele var tiltrængt på denne arbejdsplads, da arbejdet ved retorten og i rensehuset var en varm og meget uren tjans.
Derfor var der fire brusere på rad til fri
afbenyttelse. Normalt var 14 mand beskæftiget på gasværket i Silkeborg, og da Otto
Korshøj var blevet en del af den faste stab,
blev han igen efter nogle års forløb "forfremmet", denne gang til fyrbøder. Det
betød, at han kom til at arbejde på 3-hold
skift, med to faste mand på hvert skift.
Pladsfolk, smede og øvrige ansatte begyndte klokken syv om morgenen. Skulle der
foretages opgravninger ved ledningsbrud i
gaderne, var der et par mand fra gasværket
der rykkede ud med en lille trækvogn med
spader og skovle samt rørstumper, fittings,
blår, rørskærer og skruestik på ladet, for at
klare opgaverne.

Rottefængerne
Arbejdsskiftene skete klokken fire om
morgenen, klokken tolv midt på dagen og
klokken tyve om aftenen. Op ad dagen
kom selvbestaltede rottefængerne med
deres fangst at rotter. Disse blev i stort tal
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fanget i opstillede fælder på lossepladsen
på Århusvej, i ”Vintersdal” på Nylandsvej
og andre steder. Rotterne var et meget stort
problem under besættelsen, men de kunne
mod en dusør på 10 øre pr stk afleveres på
gasværket, hvor de blev brændt. Rigtige
rottefængere gik helhjertet til sagen, og det
generede dem ikke at sprætte maverne op
på gravide rotter, for også at få ungerne talt
med ved afregningen. Rotterne blev som
regel afleveret i sække, og de blev hældt ud
på gulvet og talt, men da det ofte var svært
at se hvor mange der var, tog man antallet
på slump, hvorefter rotterne blev skovlet
direkte i fyret.
Der gik godt nok historier om, af folk
kunne nøjes med at komme med rottehalerne, for så regnede man med at rotterne
var døde. Det blev også fortalt, at nogle
kom med roden af rødbeder, men den
historie kunne Otto Korshøj nu ikke bekræfte. Det var fyrbøderne der stod for
optælling og forbrænding af rotterne. Oven
i lønnen fik de to øre for hver rotte de smed
i fyret. Det var ikke så sjældent storleverandører kom med op til 600 rotter ad
gangen, hvilket faktisk gav dem en rigtig
god løn for det samfundsgavnlige arbejde.

planmæssigt. Rågassen steg opad, og blev
samlet i et gaskammer, hvorfra det gennem
rør blev suget over i et rensehus. Her blev
rågassen kølet ned gennem vandkamre, og
ledt videre frem til en ammoniakudskiller.
Ammoniakvandet var et spildprodukt, som
i et vist omfang blev solgt som gødningsvand til landmænd. Men hvis ikke der var
aftagere, blev den overskydende del lukket
direkte ud i den nærliggende Silkeborg
Langsø. Men det var endnu længe før
begrebet miljøproblemer var blevet til
samfundsproblemer.
Først når rågassen havde passeret ammoniakudskilleren og en rensekasse med fire
lag myremalm, var den blevet til bygas,
klar til at gå ud til husholdningerne. Myremalmfiltrene skulle meget tit udskiftes,
afhængig af hvilke kul der blev brugt, men
også i en vis grad af forbruget. Affaldet fra
rensehuset var meget giftigt og arbejdet
med udskiftningen var uhyre snavset. Men
når det foregik, blev der antaget ekstra folk
fra fagforeningen, ligesom når der kom kul
hjem.
Den myremalm der blev brugt til rensekasserne, blev knust, før det på lastvogne
blev kørt på lossepladsen på Mågevej.
Denne losseplads blev taget i brug i 1942,
da Silkeborg Teglværk blev nedlagt. Nu
begyndte man at fylde de store gamle
lergrave med dagrenovation fra Silkeborg,
og ingen havde betænkeligheder ved også
at deponere den brugte og giftige myremalm samme sted. Alle vidste at produktet
var meget giftigt, men det spekulerede man
ikke så meget over på tidspunkt, det forsvandt jo ned i de store huller.
Lossepladsen var fyldt op i 1962, hvorfor
den blev lukket. I stedet åbnede kommunen
en losseplads i Funderholme, hvor forureningen med det giftige myremalm fortsatte.
Da det nogle år senere kom på tale at opfø-

Gasproduktionen kontra miljø
Gasværket, der kørte i døgndrift, blev
passet af to mand på hvert skift, hvoraf den
ene kontinuerligt var beskæftiget med at
tilføre kul til retorten, der var cirka 30
meter høj. En anden var beskæftiget i
bunden af retorten ved aftagning af koks og
slagger, resten af folkene havde andre
opgaver. Retorterne var ildfaste kamre,
som blev varmet op til 1200 grader. Her
gled kullene ved egen vægt igennem og
forgassede. Da kullene kunne brænde
sammen i kamrene, skulle der udføres en
fast procedure, for at alt kunne forløbe
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re en ny sygehusafdeling på Århusbakken,
var der stærke ønsker om at bygge på den
forhenværende losseplads. Men en eller
anden kom da i tanker om affaldet fra
gasværket. En nærmere undersøgelse
afgjorde, at man valgte en anden mulighed
for sygehusbyggeriet, men ved den lejlighed blev Otto Korshøj som flere andre
tidligere gasværksarbejdere bedt om at
følge med op på Århusbakken for at påvise
hvor det giftige affald var deponeret. Men
det var selvfølgelig ikke nemt efter så lang
en årrække.

Opgaven lykkedes inden redningsvæsenet ankom, så Otto Korshøj blev hurtigt
kørt på hospitalet. Han kunne ikke forstå
hvor han var, og rejste sig fra sengen for at
orientere sig, men inden længe kunne han
genkende nogle af sygehusets omgivelser.
Næste gang han var i fare, skulle han tætne
en ovn med ildfast ler, men under arbejdet
sivede der gas ud af sprækkerne. Han
inhalerede gassen og mistede igen bevidstheden, men kom da relativ hurtig til hægterne igen, efter en tur i den friske luft og
en tur omkring sygehuset.

En farlig arbejdsplads
På gasværket blev det betragtet som en
selvfølge, at arbejderne vidste at gassen var
farlig, så der blev ikke lavet kurser for
arbejdere, der daglig kom i nærheden af
gassen. Dog blev de alle hvert år undersøgt
på sygehuset, men det var vistnok for
Tuberkulose. Det mest negative ved jobbet
var det stinkende og smudsige arbejde,
men efterhånden som årene gik, forsvandt
lugtesansen, og så var det problem jo løst.
Men det var en farlig arbejdsplads. Ikke
mindre end to gange vågnede Otto Korshøj
op på sygehuset. Første gang var han ved at
rense en hjælpekedel, der var beregnet til
afbrænding af skadelige stoffer. Da kedlen
var kølet ned, kravlede Otto Korshøj ind
gennem et lille mandehul for at rense nogle
kanaler. Efter en tid ville han ud for at
trække frisk luft, og gav besked til hjælperen. Men fra dette øjeblik husker Otto
Korshøj ikke mere om den kedelrensning.
Han mistede bevidstheden, hvorfor det var
medhjælperens opgave at få Otto Korshøj
ud i det fri. Denne var imidlertid for korpulent til at kunne komme den bevidstløse til
undsætning, så han måtte finde en anden til
kravle ind og binde et tov om Otto Korshøj, så han kunne hales op.

Gasværket set fra Viborgbroen

Gasbeholderne og globen
Den færdige bygas blev ledt gennem gasmålere, blev renset og derefter pumpet over
i gasbeholderne. I Silkeborg var der tre
gasbeholdere. Der var en gammel beholder,
der kunne rumme 1200-1400 kubikmeter,
en anden kunne rumme 2000 kubikmeter,
og dertil kom den berømmelige gasglobus.
Globussen var faktisk beregnet til overskudsproduktion af gas, og var derfor
konstrueret til at kunne klare fem atmosfæres tryk, og for at sikre den bedst muligt,
var den udformet som en kugle, godt for
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så satte man selvfølgelig i god tid alle
retorter i produktion, men alligevel var det
svært at få produktionen til at gå bare
nogenlunde lige op med forbruget. Man
vidste også, at en hurtig omstilling på
gasværket var yderst påkrævet, for forbruget faldt drastisk juleaften klokken sytten,
og så gjaldt det om hurtigst muligt at sætte
retorterne ud af produktion igen, da gassen
ellers blot blev gik til spilde. Så det svære
var at beslutte, hvornår man kunne tillade
sig at sætte produktionen ned. Også på den
måde var et gasværk en uhåndterlig størrelse.
Selv under krigen var der regler for hvor
dårlig gassens brændværdi måtte være.
Den måtte ikke komme under 3800-3900
kilokalorier, og ikke over 4200 kilokalorier, og derfor blev gassen kontinuerlig
kontrolleret. Reguleringen foregik ved
tilsætning af damp eller luft, men når forbruget i hverdagen var normalt, indtraf der
sjældent store problemer.

Verdens største globus. Opstillet 1935

ankret på gasværksgrunden. At en lokal
malermester han hed Haarup, men hvad var
fornavnet? gjorde den meget mere kendt
som verdens største globus, ved at bemale
den som et verdenskort, er hans fortjeneste,
men det er en helt anden sag.
Normalt brugte man ikke alle retorterne
på een gang. Når det kneb med at klare
forsyningen blev der sat en ekstra retort
igen. Men det var ikke så lige til at starte
en retort. Den skulle først fyldes med koks
og gives så passende med luft, at det tog en
halv dags tid at varme retorten op til de
cirka 1200 grader, hvor den kunne begynde
at forgasse kullene. Skete opvarmningen
for hurtig, var der risiko for at kaklerne i
retorten kunne ødelægges.
Det kunne godt volde problemer, at holde
de tre gasbeholdere ved lige med gas. Det
ideelle var, at beholderne var fyldte hver
morgen, og uanset alt andet blev holdt ved
lige med en rimelig produktion resten af
døgnet. Men merforbrug var ofte uforudsigelig. Det helt store kæmpebehov indtraf
selvfølgelig til jul, hvor alle gasapparater
og gasovne i byen, gjorde sit for at sænke
trykket i gasbeholderne. Det vidste man, og

Koks og cinders
Det første gasværk i Danmark blev taget i
brug i Odense i 1853. Silkeborg Gasværk
blev som det andet gasværk i landet taget i
brug i 1856, - året før et gasværk kunne
tages i brug i København. Gasværker var
normalt konstrueret til produktion af
brændsel i form af cinders og koks. På
disse værker foregik produktionen under
tryk, hvorved kullene under høj varme
destilleres og omdannes til cinders, som
har en betydelig højere brændværdi end
koks, og samtidig udvindes der bygas.
Silkeborg Gasværk var imod sædvane
baseret på fremstilling af bygas til belysning og brug i husholdningerne, og derfor
var koks faktisk et affaldsprodukt, eller
nærmere en positiv tillægsgevinst ved
gasfremstillingen. Gasværket i Silkeborg
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blev anlagt på foranledning af Michael
Drewsen, der ønskede gasbelysning på
Silkeborg Papirfabrik, der var startet blot
tolv år tidligere. Det siger lidt om Michael
Drewsens fremdrift, for der var endnu ikke
så mange indbyggere i byen, at driften
kunne forventes at være rentabel.
På gasværket blev de afgassede koks på
en transportør sendt op igennem en koksknuser, hvorefter de blev sorteret, inden de
var klar til salg i forskellige sorteringer.
Koksene blev derfra afvejet og afregnet i
hektoliter.

Koksene var rationeret under krigen, men
det betød ikke at forbrugerne var sikret en
ration. Gik folk med ønsker om at sikre sig
en hektoliter koks, samlede de sig i kø
foran rådhuset klokken fire om morgenen.
Det var en kold omgang om vinteren, så
folk enedes man om at vandre rundt om
Drewsens statue, for at få lidt varme i
kroppen.
Det var gasværksbestyreren der afsætte
koksene, og han forhørte sig hos de ansatte,
hvor mange hektoliter der kunne forventes
til salg. Men da koks var en stor mangelvare, skete det at gasværksbestyreren af
hensyn til et godt driftsresultat lovede lidt
flere koks end godt var. Han var i en svær
situation, for det var ikke altid lige let at
forklare folk, at koks var en mangelvare.
Koksene blev betalt på kommunekontoret,
og samtidig betalte kunderne for leveringen, der blev foretaget af et par vognmænd
med hestevogne.

Kokspillerne
I den del af slagger og aske der var tilbage,
når fyret var renset, var der ofte større eller
mindre knolde af koks, og de var selvfølgelig særlig eftertragtede under krigen. Fyret
blev normalt renset en gang i hver vagt.
Det blev gjort med lange jernstænger, der
var kraftige nok til at slå de slagger løs,
som blev dannet af småsten og skiffer, der
var mellem kullene. Når slaggerne var
frigjort blev de raget ud med et "syvtal",
hvorefter aske og slagger blev kørt ud på
pladsen, hvor kokspillerne med længsel
ventede på, at få lidt slaggeaffald i deres
medbragte solde. De vidste præcis hvad der
var godt og skidt, og hvis de var heldige,
kunne de godt samle en sækfuld koks. Der
var ofte op til 15 personer om dagen der
deltog i kokspilningen. Det var mest arbejdsløse og invalider, der benyttede tiden
til kokspilning, og var de heldige, betød
det, at der kunne blive penge til andet end
koks. Mandskabet på gasværket havde
påbud om at se efter, at der ikke slap for
mange koks med ud med slaggerne. Tidligere slap der ret store koks ud, men efter at
en koksknuser og sorterer blev installeret
var det slut. Koksknuseren var så effektiv,
at der ikke var mere at komme efter

Nedlægning af gasværket
Men gasværket kom, og kunne derfor fejre
sit 100 år jubilæum i 1956. På det tidspunkt
var retorthuset med en ny stor kedel netop
blevet indviet. Det var i øvrigt ved den
lejlighed den store grimme gasværksbeholder også blev opført.
Gasbeholderen var et kæmpemonstrum,
som dog aldrig rigtig kom i brug. Den blev
leveret fra et engelsk firma, som senere
måtte stå til regnskab for kvaliteten. Den
indvendige gummimembran punkterede
hver gang man forsøgte at tage den i brug.
En morgen eksploderede den, hvilket
kunne konstateres ved at gastrykket ikke
steg, som det normalt skulle. Det viste sig
snart at gassen trængte udenom membranen, hvorfra den sivede op i den rene blå
luft. Tilgangen skulle derfor afbrydes,
hvilket kostede mange kvaler, fordi venti-

36

len allerede da var rustet sammen. Denne
begivenhed var den helt store skandale i
gasværkets æra, og den blev den direkte
årsag til, at forbrugerne måtte gå over til
elektricitet som energikilde. Beholderen
blev for altid sat ud af spillet, og den blev
direkte årsag til, at det kom på tale at lukke
gasværket.
Havde beholderen holdt, hvad det engelske firma havde lovet, havde gasværket
nok kørt over en længere årrække. Der blev
anlagt en erstatningssag ved en engelsk
domstol, men da beholderen havde kostet
flere millioner kroner i indkøb, hjalp det
kun lidt, at firmaet senere måtte give Silkeborg Kommune 400.000 kroner i erstatning.
Det var gasværksbestyrer Truelsen og
formanden for belysningsudvalget, byrådsmedlem Poul Nord, der traf den endelige afgørelse om at indkøbe beholderen.
De to blev ivrigt støttet af arkitekt Mortensen, der også sad i byrådet. Men det er klart
de alle stolede på firmaet i England, for
ellers var beholderen vel aldrig kommet til
Silkeborg.
Midt under nedrivningen af gasværket
opstod der igen uro om beholderen, idet
nedbrydningsfirmaet bekendtgjorde, at
man ville vælte beholderen med et brag,
der kunne høres over hele byen. Så galt gik
det ikke, for på et byrådsmøde besluttede
økonomiudvalget at give nedbryderen en
tillægsbevilling på adskillige tusinde kroner, mod at beholderen blev skåret ned og
fjernet stykvis.
Da en anden gammel udtjent gasbeholder
skulle fjernes, blev arbejdet udbudt i licitation. Der indkom bl.a. et billigt tilbud fra
en ukendt entreprenør, men fordi manden
var ukendt blev hans tilbud forkastet. I
stedet gik arbejdet til en lokal entreprenør,

der tilbød at fjerne beholderen for ti gange
så meget.

Gadebelysningen
Gadebelysningen med de hyggelige
gaslamper i den indre by blev efterhånden
erstattet af neoarmaturer, som ingen i
begyndelsen var særlig imponeret over.
Gaslygterne havde jo altid fungeret godt,
med undtagelse af visse hændelser under
besættelsen, hvor de som omtalt af og til
blev sat ud af drift. Desuden måtte de efter
tysk forlangende, kun belyse et minimum
af gaden. Men nu blev gaslygterne altså
erstattet af moderne neonrør, og det var
trods alt var en god erstatning. De gamle
gadelygter blev etapevis pillet ned, og med
dem forsvandt både pudsefolk og lygtetænderne ud af gadebilledet. Lampepudserne, der holdt byens omkring 200 gasblus
ved lige, var mest personer fra gasværket
på retræteposter. De sidste gaslygter i
Silkeborg blev for evigt slukket sidste gang
den 28 januar 1961. Lygtetænderne var i
øvrigt ikke en del af personalet ved gasværket, og de havde ikke noget direkte
med gasværket at gøre. De var ansatte som
andre kommunalarbejdere ved Silkeborg
kommune, så de blev overflyttet til andre
stillinger.
Bestyrerboligen ved Godthåbsvej, der var
opført omkring århundredskiftet, var tegnet
af byens berømmelige arkitekt Anton
Rosen. Det var en meget flot bygning, hvor
der i gavlen ud mod gaden var et stort og
meget flot stykke billedskærerarbejde, der
blandt andet viste Silkeborg byvåben, med
årstal og navnet Silkeborg Gasværk indgraveret. Midt under nedbrydningen blev
Silkeborg museum gjort opmærksom på
den højst bevaringsværdige genstand,
hvorfor der blev rettet henvendelse til
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nedbryderen, om at Silkeborg Museum
ønskede at overtage billedskærerarbejdet.
Nå det, jo det kunne de godt få lov at købe.
Hvor høj prisen var, er uvist. Men kommunen stod bag købet, og derfor kan billedskærerarbejdet i dag ses på Museet.

De til både gasværksbestyrer og værkmester, en stil der smittede af på smedene, der
følte sig hævet en del over gasværksarbejderne. Men uanset det, kom der et godt
sammenhold ud af arbejdsforholdene.
Gennem de sidste år inden lukningen
blev der ikke ansat nye medarbejdere, og
de få der var tilbage, kom til at arbejde
enkeltvis på skiftehold på det store gasværk. Den ensomme fyrbøder skulle hver
time ringe til Falck, som en kontrol af, at
han endnu var aktiv. Hvis ikke der blev
ringet, kom Falck-folkene på inspektion,
men der kunne selvfølgelig være sket
meget uheldigt, siden sidste opkald. Otto
Korshøj var den længst levende gasværksarbejder i Silkeborg. Mens nogle af hans
nærmeste arbejdskammerater døde af
dårligt hjerte, led han en del med vejrtrækningen. Silkeborg Gasværk lukkede for
gassen til forbrugerne i 1968, men inden
den tid skruede man langsomt ned for
produktionen i takt med at forbrugerne fik
anskaffet nyt kogegrej og fik installationerne ordnet.
De sidste otte ansatte der endnu holdt
gasværket kørende, kom i arbejde ved
vejvæsenet. Her iblandt var Vagn Pedersen, som var søn af en forhenværende
gasværksbestyrer på dette gasværk. Han
var på det tidspunkt 66 år, og han havde
været ansat på gasværket gennem 49 år.
Ved sit 40 års jubilæum fik han et diplom
for lang og tro tjeneste, og da han nu havde
det svært med at skulle skifte arbejde,
søgte han om at gå på pension. Dette ønske
kunne ikke efterkommes fra kommunens
side, så i frustration herover, hentede han
sin medalje og hængte den resolut op på
lokummet. Sine sidste arbejdsdage tilbragte
han ved vejvæsenet, uden dog rigtig nogensinde at tage sig af opgaver hos denne
forvaltningsgren.

Nedrivning af Gasværksbestyrerens bolig

Kammeratskabet
Så snart der var truffet beslutning om at
nedlægge gasværket, blev antallet af arbejderne på gasværket reduceret. De fleste fik
tilbud om at komme i arbejde på andre
kommunale værker som fjernvarmen,
vejvæsenet eller ved vandværkerne. De
blev lovet, at de tillæg fyrbøderne hidtil
havde fået, kunne de beholde så længe
gasværket blev holdt i gang. Korshøj valgte
som et par af hans kolleger, at komme over
til elforsyningen, hvilket var et bytte han
aldrig fortrød. På gasværket havde arbejdet
været meget beskidt og desuden korporligt
slidsomt. På trods heraf var det en god
arbejdsplads, men det var arbejderne selv
der skabte det gode klima. Det var hverken
ledelsen eller arbejdet man var fascineret
af. Man holdt meget på formerne, og sagde
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Slægten Hull fra Balle Sogn
Af Lars Deleuran

Det er altid interessant at grave lidt i sine
slægtsrødder for at finde ud af, hvem man
egentlig nedstammer fra. Hvad var det for
mennesker, og hvad fik de ud af livsforløbet i den tid, som var deres?
Dem det gik dårlig for, springer man
hurtigt over. De andre, dem med succes,
fremdrift og livskraft er mere spændende at
beskæftige sig med. Man håber jo, at det er
deres gener man har arvet.
Jeg er så heldig at have Hull-slægten fra
Balle Sogn ved Silkeborg som nogle af
rødderne i det træ, som jeg og mine søskende sidder så godt forankret på. Min
farfar, Alfred Daniel Deleuran, 1875-1949,
postmester, rejste i begyndelsen af 1900tallet til Silkeborg, hvor han fik ansættelse
som postassistent på det daværende posthus. Her traf han Anne Christine Hull,
1885-1947, og giftede sig med hende i
1906.
Anne Christine Hull var eneste barn af
Morten Hull, 1860-1920, amtspolitiker,
skatterådsformand, og Rdb. Morten og
Hull-slægten var kendte skikkelser på
Silkeborgegnen i de tider. Så det var et
godt giftermål den unge postassistent
Alfred Daniel fra Fredericia gjorde. Alfred
Daniel Deleuran stammede selv fra en af
de franske indvandrerslægter, som kom til
Fredericia i 1720’erne, og som mest ernærede sig ved agerbrug og tobaksavl.
Men lad os grave lidt i den gamle Hullslægt:

Slægten Hull eller Hvoll tilhørte en af de
gamle gårdmandsslægter fra Balle Sogn,
som dels ernærede sig ved landbrug, dels
ved hjulmageri.
Rasmus Mortensen skriver i sin bog om
Balle sogn følgende om Morten Hulls far,
Christen Jensen Hull:
Christen Jensen Hvoll blev født 1. marts
1809 som Søn af Gårdmand Jens Christensen Hvoll, som i 1807 havde købt den
Sydvestligste Gård i Balle By, som senere
kom til at hedde Skovgaard. Christen
Jensen voksede op i Pengekrisens tid,
(Statsbankerotten i 1813), da Folk måtte
søge deres Indkomst øget ved Bierhverv, og
ligesom andre Ballemænd lavede Jens
Christensen så Hjul, hvilket Håndværk
også Sønnen Christen lærte og stundom
siden drev. 21 år gammel kom Christen
Jensen i Tjeneste hos Herredsfoged Holm,
Lysgaard-Hids, førte en halv Snes År
dennes Pram og deltog som Herredsfogedens Tillidsmand i Kontrollen med Pramfarten på Gudenåen.
Balle Sogn og Silkeborg lå i begyndelsen
af 1800-tallet langt fra alfarvej. Der var
store ufremkommelige skove, og vejen til
Aarhus var kun et hjulspor. Silkeborg var
en gammel, forfalden herregård, og nogen
by var der slet ikke tale om. Men driftige
mænd på egnen havde syd for grænsen set,
hvordan man i Tyskland og i Nederlandene
transporterede råvarer ad floder og kanaler,
og den tanke at man kunne bruge Guden-
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åen til pramdrift opstod snart. På denne
måde kunne man fragte træ, nybrændt tegl
og andre tunge varer frem og tilbage fra

Silkeborg og til den store handelsby Randers ved Gudenåens udløb.

Pramdrift ved Gudenåen ca. 1845

Uddrag fra J. C. Hansen’s: "Trækstien og
Pramfarten på Gudenåen", Fra Viborg Amt
1936:
Det var Herredsfogden i Lysgård-Hids
Herreder H.H. Holm, der fik Orden på
Pramfartens sager. Han fik 1835 Regeringen til at nedsætte en Kommission af lokalkyndige Mænd, som skulde undersøge
Aaen og fremsætte Forslag til dens Forbedring. Herredsfoged Holm havde fra
1830-42 i sin Tjeneste haft som Pramfører
en ung Mand, Christen Jensen, Søn af en
Hjulmand i Balle og selv Hjulmand af
Profession. Denne blev ofte anvendt ved
Kontrollen med Pramfarten, ligesom Holm
ofte raadførte sig med ham om Spørgsmaal
Pramfarten vedrørende. Christen Jensen
var muligt et opvakt og meget forstandigt
Menneske og til en vis Grad vellært og

veltalende. Som Pramfører var han mest
kendt under Navnet Christen Hull. Christen Jensen var bleven gift og bosat i Øster
Bording ved Silkeborg, hvor han havde en
Gaard, men tillige drev Hjulmandsvirksomhed, og saa var han bleven Sognefoged. Da det første Valg til Folketinget
fandt Sted i Sommeren 1849, stillede han
sig i Kjellerup-kredsen og blev valgt. Han
blev gentagne Gange genvalgt og repræsenterede Kredsen til Sommeren 1858, da
hans Modkandidat Husmand Hans Albertsen valgtes.
Anlæg af trækvejen paabegyndes: Efter
Bestyrelsens Andragende var der på Finanslovforslaget for 1851-52 opført en
Bevilling til Uddybning af Aaen. Chr.
Jensen talte for den; han kunde jo med

40

Førstehaands Kendskab skildre baade
Pramfartens Betydning for de Egne, der
havde Interesse i den, og for den nye Handelsplads ved Silkeborg, og Bevillingen
blev da også vedtaget. Men nu kom der en
stor Vanskelighed. Arbejdet skulde liciteres
bort; men der meldte sig ingen Entreprenører og heller ingen Arbejdsfolk. Paa
enkelte Steder kunde man vel bruge en lille
Muddermaskine, men på den største Del af
Strækningen var Bunden haard Ahl, der
maatte brydes op med Jernstænger, og ved
dette Arbejde maatte Arbejderne staa i
Vandet. Der var blevet nedsat en Kommission til at have en Slags Tilsyn med Arbejdet, og et af Medlemmerne af denne Kommission var Christen Jensen. Da man stod
og ikke kunde faa Entreprenører eller
Arbejdere, løste Chr. Jensen denne Knude
ved selv at tage de første Stykker i Entreprise, og fra sin Hjemegn skaffede han en
del Bønderkarle som Arbejdere. Hans
Resoluthed til at paatage sig Arbejdet, da
ingen andre vilde, gjorde dog den Nytte, at
andre fulgte hans Eksempel og meldte sig
ved Licitationerne, og de Arbejdere, som
Chr. Jensen havde antaget, og som var
bleven kendt med dette særlige Arbejde og
den bedste Maade at udføre det på, gjorde
siden god Tjeneste som Formænd og Ledere af nytilkomne Folk.

skab 1866, Repræsentant i Hedeselskabet
1866-80, Medlem af Bestyrelsen for Silkeborg Sparekasse siden dens Oprettelse i
1860 og Taksationsmand i Kreditforeningen og ved Udlån af Umyndiges Midler
siden 1869. Han døde i Øster Bording den
12. maj 1888. Silkeborg Avis bragte følgende nekrolog:
Som det vil ses af omstående Bekendtgørelse er Gårdejer, Dannebrogsmand Christen
Jensen af Øster Bording i Torsdags afgået
ved Døden, 79 År Gammel. Den afdøde var
en i vide Kredse særdeles agtet og anset
Mand; forekommende og tjenstvillig, som
han var, havde han mange Venner, selv om
disse ikke altid kunde sympatisere med
hans politiske Retning. Han var nemlig
ivrig Højremand, hvilket han søgte at
lægge for Dagen ved enhver Lejlighed. I
tidligere Dage var han dog ret frisindet,
men efter at han havde skiftet Standpunkt,
og Venstre havde sat ham ud først af Rigsdagen, senere af Amtsrådet, blev han stedse mere og mere bitter overfor tidligere
Venner, indtil han til sidst havnede i Reaktionens Favn. Han beklædte indtil sin Død
forskellige offentlige og private Erhverv han var bl.a. Forligskommissær, Medlem
af Åbestyrelsen, Medlem af Direktionen for
Silkeborg Sparekasse o.s.v. o.s.v., hvilke
Hverv han røgtede med samme Dygtighed
og Nidkærhed som i yngre Dage.
(kilde: Silkeborg Avis 12. maj 1888).

I 1837 købte Christen Jensen Ejendom i
Hvinningdal, han solgte den i 1842 og
købte Gård i Øster Bording. Allerede i 28
Aars Alderen valgtes han til Medlem af
Gødvad-Balle Skolekommission, var 18371845 Skolepatron, 1842-45 Medlem af
Sogneforstanderskabet, 1848-51 dets Formand, Sognefoged 1847-50, Medlem af
Viborg Amtsråd 1856-59 og 1862-71,
Repræsentant i Landbygningernes Brandforsikring 1858-67 og 1870-83, Medindbyder til Oprettelse af Det Danske Hedesel-

Christen Jensens hustru Ane M. Jensen,
født i Lysbro 1819, døde i Lysbro 1908.
Christen Jensen kaldtes i almindelighed for
Christen Hull eller Christen Jensen Hvol.
Navnet Hull siges at stamme fra en af
forfædrene som ikke kunne skrive sit eget
navn og derfor altid lavede et hul i papiret
som underskrift - hvor meget hold der er i
den historie vides ikke. Som folketingsmand og en af Grundlovens fædre fra 1848
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er Christen Jensen Hull biograferet i de
relevante folketingsbiografier.

anden Betingelse: Hartkornene, også var
tilstede ...... en enkelt som Christen Jensen
Hull blev tilmed Deltager i Rigets Styrelse.
Højt nåede han, og den allerede præsterede Virksomhed hjemme i Sognet gjorde, at
han tålte Stigningen.
Den mest kendte af Christens børn var
Morten, min oldefader. Men lad kilderne
tale for sig selv:
Morten Hull var en prægtig Mand, varmhjertet og hjælpsom, Ven med Alle, respekteret som faa. Når vi nu samler minderne
om ham, står den stovte, brede skikkelse
lyslevende for os. Vi husker hans djærve
Åbenhed og ligefremme Væsen hans
muntre Lune og rige Sind. Også Børn gav
han sig tid til at tale med. Det betød stor
Opmuntring at træffe dette trofaste, kloge
og i god Forstand barnlige Menneske,
Morten Hull.
Kilde: Rasmus Mortensen: Balle Sogn,
s. 281-82. 1946:

Christen Jensen Hull,
1809-1888. Rigsdagsmand.

Nekrologen i Silkeborg Avis som drypper lidt af malurt skal ses i lyset af partifarven og den stærke modsætning der var
mellem højre og venstre i sidste halvdel af
1800-tallet (bl.a. i Estrups tid). Silkeborg
Avis var et venstreblad og Christen Hull
var højremand (som kan sammenlignes
med Konservativ i dag - ikke nemt på en
venstreegn).
Rasmus Mortensen skriver videre i Balle
Sogns historie s. 278-79: "Alt taget i Betragtning danner Folkestyret i Sognene
Grundlaget for Folkestyret i Landet ......
Undres man over, at Datidens Sognemænd
virkelig magtede således at lægge Grund,
må det jo erindres, at der har eksisteret
Skolevæsen gennem mere end to Hundrede
År. De havde ikke mange Fag i de gamle
Skoler, men Ungdommen fik Undervisning
i Læsning, Skrivning og Regning ... og der
var altid Elever, der lærte disse Ting til
Fuldkommenhed, og som formåede at
fastholde Lærdommen Livet ud. Sådanne
Folk blev Medlemmer af de første Sogneforstanderskaber og Sogneråd, når den

Ved hans 60-års dag den 8. feb. 1920 skrev
Silkeborg Avis følgende:
Amtsrådsmedlem Morten Hull: Fylder den
8. feb. 60 år. Morten Hull er runden af en
evnestærk Bondeslægt i Balle Sogn; hans
fader var den i sin tid bekendte Højre
Rigsdagsmand Chr. Jensen (Hull) af
Østerbording. Det var naturligvis Faderen
meget imod, at Morten blev Venstremand;
han blev det nu alligevel og er blevet ved
med at være det uden dog at blive nogen
udpræget Forgrundsfigur i det politiske
Billede. Derimod toges hans udmærkede
Evner allerede tidligt i Brug på andre
måder, og han kunde gøre fyldest - ligegyldigt hvor man satte ham, endda hans Skoleuddannelse kun var den sædvanlige - fra
7 år til 14 år. Han betegnede den lejlighedsvis med følgende karakteristiske udtryk: "De jennest, a ho lae regn te Gauns,
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de æ aa snart indst, de kon a". Nu har han
i over tredive År gennemgået en stigende
skala af offentlige Bestillinger: Mejeriformand, Sognerådsformand, Skatterådsformand, Amtsrådsmedlem, medlem af Skoledirektionen og ja, hvem husker det alt?
Mange har søgt ham om Råd og Bistand,
og når Deres forlangende ikke stred imod,
hvad han anså for ret, hjalp han dem gerne. Silkeborg Avis skrev for nogle År siden,
at Kongen havde skænket ham et Ridderkors; vi har aldrig hørt ham omtale det,
men derfor er Meddelelsen alligevel rigtig
nok. Desværre har han det sidste År ikke
været rask. Sygdommen har slettet de
fyldige Former, men sit brede, jydske Lune
har han endnu og vinder forhåbentligt
også Sundheden tilbage for Familien og
Venner.
I de følgende 14 dage bringer Silkeborg
Avis ca. hver anden dag bulletiner i Avisen
om Morten Hulls tilstand på sygehuset - og
den 27. februar 1920 kommer følgende
nekrolog:
"Dødsfald - Amtsraadsmedlem Morten
Hull, af hvem vi 5. Febr. bragte ovenstående karakteristiske billede i Anledning af
hans 60-Aars Fødselsdag, er - meldes der
fra Viborg - i Nat afgået ved Døden på
Viborg Sygehus. Det saa straks efter Operationen ud til, at der var Håb om Bedring;
men for et Par Dage Siden indtrådte en
Krise, som nu har fået det sørgelige Udfald. Morten Hull vil blive savnet ikke
alene i sin nærmeste Kreds, men i hele
denne Egn, som han gennem en lang Årrække, har viet sine bedste Kræfter. I omtrent 20 År har han været Medlem af Viborg Amtsråd, og det tør uden
Overdrivelse siges, at han var et af Rådets
betydeligste Medlemmer. Ikke alene sad
han i en Mængde udvalg, men som Formand for Kasse- og Regnskabsudvalget har
han i de senere År udført et dygtig Arbejde.

Med Morten Hull har Silkeborgegnen
mistet en af sine allerbedste Mænd. Hans
varme Hjerte, Retsind og Hjælpsomhed har
givet sig mange Udslag, og hans talrige
Venner - af Uvenner havde han sikkert
ingen - vil med Vemod modtage Efterretningen om hans alt for tidlige Bortgang.
Men Mindet om den stovte, brede Skikkelse, med den djærve Åbenhed, det venlige
Blik og det typiske jydske Lune vil blive
bevaret i trofast Erindring.
I 1911 bliver Morten ”benådet” som Ridder af Dannebrog. Rdb. Som begrundelse
for udnævnelsen skriver Ordenskapitlet:
”Kongen var i Viborg”. Morten var en stor,
glad og blodrig mand, kongen, Frederik d.
8, var heller ikke tabt bag af en selskabsvogn, så jeg har en forestilling om en god
herrefrokost i sommeren 1911 i Viborg,
hvor Frederik og Morten sidder ved en
god herrefrokost med solid kost og mange
snapse, og Frederik banker Morten jovialt
på ryggen og siger: ”Morten du skal sgu
være Ridder” !!! Men antagelsen er absolut for egen regning.

Morten Christensen Hull, 1860-1920,
Amtsrådmand, Rdb.
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Mortens egen levnedsbeskrivelse til ordenskapitlet lyder som følger:

tionskommissionen for Langaa Silkeborg
Jernbane og i Expropriationskommissionen
for Rødkær Kjellerup Jernbanen. 1903 blev
jeg valgt til Formand for Skatteraadet for
Lysgaard m.fl. Herreder og er siden genvalgt af Finantsministeriet. 1904 blev jeg af
Amtsraadet valgt til Forligskommisionen
for den del af Viborg Amt, der er indlagt
under Silkeborg Forligskreds, og er siden
Genvalgt. 1911 solgte jeg min Gaard i
Østerbording og flyttede til Lysbro, hvor
det er min Agt at leve Resten af mit liv. I
mit Ægteskab har jeg haft 4 Børn hvoraf 3
er døde i en ung Alder.
Lysbro den 2. August 1911.

Udnævnt den 15. juli 1911.
Begrundelse ej tilgaaet Ordenskapitlet
Kongen i Viborg 15. Juli 1911.
Løfte og Levnedsløb 1911.
R. 15-7-1911.
Undertegnede Morten Kristensen Hull af
Lysbro Balle Sogn Hids Herred Viborg
Amt, Søn af afdøde Folketingsmand Christen Jensen Hull og afdøde Hustru Ane M.
Jensen af Østerbording, er født i Østerbording den 8. Februar 1860.
I min Opvækst deltog jeg i alt forefaldende Landarbejde, jeg fik min Undervisning i Almueskolen og gik efter min Konfirmation paa Aftenskole, som dengang var
ret almindelige paa Landet. 1878 blev jeg
indskrevet til Soldat og aftjente min Værnepligt som Infanterist i Viborg.
26. Juni 1884 blev jeg gift med Marie
Rasmussen af Vesterbording og overtog
samtidig mit Fædrenehjem i Østerbording.
1884 oprettedes et af de første Andelsmejerier her på Egnen. Jeg blev valgt til Formand for Mejeriet og var det i 8 Aar. 1888
blev jeg valgt ind i Gjødvad Balle Sogneraad og var Raadets Formand fra 1891 til
1894, da jeg gik ud af Sogneraadet. 1893
blev jeg valgt til Landvæsens Kasserevisor
og er det fremdeles. 1901 blev jeg på ny
valgt ind i Gjødvad Balle Sogneraad, var
Formand til 1904, da jeg traadte ud af
Sogneraadet. 1901 blev jeg valgt til Medlem af Viborg Amtsraad og genvalgt 1907
og 1910; i Amtsraadet har jeg altid haft
Sæde i Regnskabsudvalget. Af Amtet har
jeg været valgt til Taxationskommissionen
for Viborg Herning Jernbane, i Expropria-

Allerunderdanigst
Morten Kristensen Hull
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Da Lemming – Nisset fik vej
af Bent Thor

Kræn Hwol
I Øster Bording boede på det tidspunkt
Christen Jensen Hull – i daglig tale kaldet
Kræn Hwol. Han var højt respekteret, sad
som rigsdagsmand, var medlem af Amtsrådet og sognerådsformand. (Se artikel andetsteds i hæftet).
Silkeborgs vigtigste handelspartner hidtil
havde været Randers. Her til havde der i
mange år været livlig trafik via Gudenåen.
Århus var en mulighed, Herning eksisterede ikke, så Viborg var den handelsplads,
man rettede blikket mod som handelspartner. Folk sagde: Alle veje fører til Viborg.
Det var sandt nok, men selv den nemmeste
vej var dårlig, kringlet og besværlig. Derfor ønskede den nye handelsplads, Silkeborg, en mere direkte vej til Viborg. Der
var megen snak om, hvor vejen skulle gå,
og faktisk havde linieføringen: Silkeborg –
Lemming – Rødkærsbro – Viborg ret bred
tilslutning, men Kræn Hwol i Øster Bording gik – naturligvis – ind for den nuværende Viborgvejs placering – nærmere
Øster Bording. Og sådan blev det. I 1854
blev dæmningen over Langebro bygget (i
dag Viborgbroen) og det samme blev vejen
mod Viborg, gennem Alderslyst, Balle og
Skægkær.

Lemming

Vi er ved årsskiftet 1845/ 46, hvor Silkeborg fik status af handelsplads – vedtaget
af Rigsdagen i København.
Nisset – Lemming området ønskede i den
anledning en nemmere vejforbindelse til
den nye handelsplads. I 1845 kørte folk
næsten samme vej som det vejforløb, vi
kender fra Nisset over Ebstrup til Sejling,
nord og vest om Gub sø til Balle kirke.
Derefter ad kringlede veje gennem Alderslyst til Silkeborg. Men vejene var elendige.
Jens Skov fra Ebstrup fortæller, at vejene
kun var et ”hjulspor” groet til med græs og
lyng.

Vi vil også ha` vej…….
Før vedtagelsen af, hvor Viborgvejen
skulle gå, havde sognerådet i Lemming –
Nisset ønsket en bedre og hurtigere vej til
Silkeborg. Amtmanden indkaldte de berør-
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te sogneråd til et møde om sagen, heriblandt to mand fra Nisset. De fremførte, at
de ønskede en vej over Kejlstrups jorder –
og de kom med 2 forslag – men hvis de
ikke kunne få vejen et af de to steder, ville
de slet ingen vej have. Amtmanden var jo
ikke lokalkendt, så hvad var mere naturligt
end at spørge sin kollega fra amtsrådet,
Kræn Hwol, til råds. De to gik i enrum, og
man kan godt gætte, hvad de havde snakket
om, for da mødet fortsatte, rejste amtmanden sig og sagde: Det var vis tale fra Nisset, - I får ingen vej over Kejlstrup, men
kan selvfølgelig stadig benytte Sejlingvejen
nord og vest om Gub sø.
Kort tid efter blev Sejlingvejen dog
”kastet op”, så den blev noget bedre at
færdes på..

Så fik de vej
Kort tid efter at den nuværende Viborgvejs
linieføring var besluttet, fik Lemming –
Nisset deres vej, den vi kender i dag over
Kejlstrups jorder. Silkeborg var jo interesseret i at knytte det nordlige opland tættere
til, for som en klog mand udtalte på den
tid: Der skal jo være rimelighed i tingene –
også i sognepolitik!
I dag kan vi så fundere over, hvordan
vores lokalsamfund havde set ud, hvis
Viborgvejen havde gået gennem Nisset og
Lemming.

Viborgbroen set fra Alderslyst
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Har der ligget et
kongeslot i Kragelund?
Af Margit Jensen
”Dreng” ved denne Lejlighed fik 2 Mark i
”Grimepenge”.
I 1506 overnattede Kong Hans ligeledes i Kragelund de Ellevetusindes Jomfruers Aften ( 21.okt. m.j.). Niels Clemmentsen, Avnsbjerg og Ring Kloster ydede
Kongen Gæsteri, medens Bispen i Aars
havde ydet Gæsteri Dagen forud i Nørre
Snede.
I 1513 tog Kristian den II Ophold i
Kragelund.
I 1558 tog Kristian den III ind i Kragelund, hvor han opholdt sig om Natten og
Dagen efter udstedte nogle Breve.
Frederik den II opholdt sig ofte i Kragelund hvor han har udstedt mange Breve.
Efter Reformationen da Silkeborg kom i
Kronens Besiddelse tabte Kragelund sin
Betydning som Rejserute og Bolig.
1583 gav Fr. II Befaling til Jagthusets
Nedbrydning.

Det vil rygter i hvert fald vide, og faktisk
er der noget om snakken. Hvor stort det har
været får man bedst en ide om på det tidspunkt hvor det nedrives! I Edv. Egebergs
bog om Silkeborg Slot, nævner han nedrivningen af ”Jagthuset” i Kragelund.
I 1583 falder Flytningen af Jagthuset i
Kragelund. Dette anvendes altsaa i Silkeborg, hvor det dels opsættes som Stald og
dels bruges ude paa den yderste Odde ved
Siden af det store Stenhus for at give flere
Værelser og mere Kælderrum. Jeg skal dog
her tilføje, at det, der fra de nye Huse, som
opføres paa Slottet, blev tilovers, anvendtes
i Ladegaarden. Endvidere faar Mandrup
Parsberg Ordre til at ”lade Plankeværket
omkring Jagthuset i Kragelund tage ned til
Sommer, saasnart Græsset vokser noget,
lade det føre 4 Mil paa vej til Nygaard” og
levere det til Koldinghus Lens Bønder, der
skulde føre det videre til samme Nygaard.
Hendrik Belov paa Koldinghus har faaet
Ordre til at modtage Plankeværket.

Sognepræst Kresten H. Lidegaard, præst i
Kragelund, var også interesseret i ”Slottet”.
Han forsøgte, uden held at få Nationalmuseet til at foretage udgravning på stedet. Da
det ikke lykkedes, foretog han selv udgravninger.
Han fandt, at fundamenterne lå en meter
under daværende jordoverflade, og afdækkede her grundsten på en strækning af ca.
30 m, og konstaterede rester af to tårne!
I en artikel fortæller han om sine undersøgelser, at da han som ung kom til Kragelund, fortalte en gammel mand ham, at han
i sin ungdom sammen med en kammerat

Opførselsåret kendes ikke, men brugen har
sognefoged Jens Jensen, Refshale skrevet
noget om. Desværre opgiver han ikke sine
kilder, så hvor han har sine oplysninger fra
vides ikke, men her er, hvad han har optegnet:
I 1487 var Kong Hans paa Gæsteri i
Jylland: han fulgtes af 400 Ryttere, foruden
et stor Vogntog. Kongen tog paa Rejsen fra
Viborg ind i Kragelund hvor han fik overbragt en Hest fra Bispen i Aarhus, hvis
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gik over Kongehusbakken en nytårsdag.
Det havde længe været stærk frost, og
pludselig hørte de jorden gungre hult. Da
frosten var af jorden, gravede de ned på
stedet og fandt da mundingen til en underjordisk gang – måske nedgangen til den
kongelige vinkælder. Gangen var bygget af
opretstående kampesten med overliggere.
De udgravede gangen til et sted, hvor den
var sunket sammen.

G. Nørgaard Jepsen, Silkeborg Avis fortæller i en avisartikel fra 1963 om pastor
Lidegaards fund, og beretter, at der på dette
tidspunkt findes spredte kampesten og
rester af mursten, næsten skjult af græs.
Han fortæller også om Kongsgården i
Grønbæk, at der findes papirer dateret 1444
hvori det hedder, at Bredeng fra Arilds tid
har hørt til Kongensgaard i Grønbeck By.
Så ud fra dette må vi vel antage, at Kragelunds kongsgård også stammer fra Arilds
tid!

Pastor Lidegaard søgte forgæves at finde
denne gang. I stedet fandt han en affaldsdynge med mange interessante ting, som
han dog i hovedsagen lod ligge urørt, da
han stadig håbede på en professionel udgravning af stedet. Bl.a. var der skår af
støbt glas til indsætning i blysprosser.
Jens Jensen fortæller at der i hans tid ses
rester af 3 huse på marken ved Kongelunden, nemlig 1 grundmuret hus og 2 sidefløje i bindingsværk, hvor syldstenene stadig
ses på den tid.

For omkring 30 år siden sås stadig rester af
munkesten, hvorfor man må formode, at
hovedhuset var bygget i dette materiale.
I dag er intet spor synligt på stedet, der er
helt tilgroet med vilde hindbær. Kun den
stemningsfulde hulvej gennem Kongelunden er at se.

Her ved den gamle tjørn i Kongelunden øst for kirken,
skulle jagtslottet eller kongsgården have ligget.
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Ansøgning om landbrugsstøtte
Virklund anno 1829
Af Preben Strange

Det Kgl. danske Landhusholdningsselskab
var efter udenlandske forbilleder blevet
oprettet i 1769 med det udtrykkelige formål at ”opmuntre den borgerlige flid i
agerdyrkning, fiskerier, kunster og handel
og alle de dermed sammenhængende næringer”.
Gennem 1800-tallets første årtier udviklede Landhusholdningsselskabet sig til et
uofficielt landbrugsministerium, der blev
hørt i alle sager af væsentlig landøkonomisk betydning.
Der blev afholdt pløjekonkurrencer hos
selskabets almægtige præsident J. C.
Drewsen på Strandmøllen nord for København. Selskabet uddelte således gennem
årene 200 gratis svingplove, for at fremme
udbredelsen af disse.
Fra 1818 ydede selskabet egentlig økonomisk tilskud til bønder, der omlagde
deres drift til vekselbrug. Vekselbrugets
sædskifte blev i princippet (og langsomt
også i praksis) forbundet med indførelsen
af delvis sommerstaldfodring. Dette forudsatte en betydelig foderproduktion, men
samtidig reducerede det behovet for græsningsarealer i og uden for omdriften. I
vekselbruget vekslede de langstråede afgrøder (korn) med kortstråede (kløver,
bælgfrugter, olieplanter), og de hvilende
marker blev tilsået med brakafgrøder som
kartofler, hør, kålrabi osv.
At budskabet også er nået ud til bønderne, vidner en ansøgning til selskabet fra

gårdmand Niels Woetmand Jensen i Virklund om. Ansøgningen og sagsakterne
vedrørende dens behandling opbevares på
Erhvervsarkivet i Århus.
Ansøgningen gengives her i let moderniseret retskrivning på grundlag af originalen.
Som fæster modtog jeg i året 1824 en gård
i Virklund Bye under Silkeborg Gods,
hvilken gård med tilliggende 2 tønder 2
skæpper ager og eng hartkorn, jeg siden
den tid har forbedret, og som jeg modtog i
en næsten faldefærdig stand til dels ude af
drift. Af bygningerne der var ansat til en
værdi af omtrent 200 rdl., har jeg ganske
ombygget det ene hus og repareret de
andre, ligesom jeg også har fået marken i
en noget bedre drift. Men til fuldkommen at
drive jorden som den burde, og som jeg
ønsker, mangler jeg kraft. Næsten tomhændet modtog jeg gården, og det lidet jeg
havde, er nu ganske medgået til bygningernes reparation. Så for at få til skatter
som landgilder og have mad samtidig, må
jeg, da gårdens jorder er i fuldkommen
drift, tjene noget på anden måde, hvorved
min gård forsømmes, og tiden?
Jeg har derved bestandig haft stor lyst og
attrå til at forandre driften og indføre et
forbedret agerbrug, nemlig vekseldrift og
staldfodring, hvormed jeg tror ikke alene at
vide, men tillige som eksempel at gavne
mine naboer og madbrødre. Men da dette
ikke kan ske uden opofrelse, vover jeg, der
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er 33 år gl., underdanigst at ansøge det
Høie Kongelige Landhusholdningsselskab
om nådigst at erholde nogen penge eller
understøttelse til indførelsen at ovennævnte
forbedrede agerbrug, ligesom også for at
få uden betaling en amerikansk plov, eller
penge til en påtænkt anskaffelse. Jeg er
villig til at følge den driftsmåde, som det
Høie Kongelige Landhusholdningsselskab
bestemmer og for øvrigt underkaste mig
det tilsyn, som fordres.
Min i fæste havende og påboende gårds
jorder af areal ca. 70 tdr land agerland,
mest sandmuldet og resten lermuldet jord,
som efter den nuværende driftsmåde har
været brugt til sæd i 5 år, nemlig boghvede, rug, boghvede efter byg, rug og til sidst
havre og udbyttet er årlig for tiden 5 tønder rug, 3 tønder boghvede, 1 tønde byg,
og 4 á 5 tønder havre, når undtaget at jeg i
de sidste år har begyndt med kartoffelavlen, som noget der er forandret og lykkedes
godt. Men til at indføre og bruge den (kartoffelavlen, red.), som jeg meget ønsker,
har jeg ikke midler.
Høavlen er årlig 20 á 30 læs enghø, og den
besætning, som jeg for tiden har, er 2 á 4
heste, 6 á 8 kvæg og 12 får, hvilken besætning kan formeres med indførelsen af et
forbedret agerbrug og en kraftigere drift.
Den afgift, jeg skal få af min i fæste
havende gård med tilliggende, er foruden
de kongelige skatter og afgifter i årlig
landgilde 17 rdl sølv, der såvel som skatterne til dato er betalte, hvilket ses af
godsforvaltningens vedlagte attest.

Sagen er vedlagt en af Silkeborg Gods
udfærdiget attest på ovennævnte betaling af
skatter og afgifter.
Herudover har præsten i Them udfærdiget følgende vidnesbyrd:
Gårdmand Niels Woetmann Jensen, Wirklund, er i sin kraftfulde alder, han har en
god forstand og læsning, viser megen lyst
og iver for at ville forbedre sin avl og sin
forfatning, men mangler aldeles midler for
den betydelige kartoffelavl, han forrige år
har haft og kunne have udset sig som nødvendig gemme, måtte han for det meste
sælge. Der er således ingen tvivl om, at
dersom det var sådan, at et eller andet sted
fra kunne gives ham understøttelse og
hjælp, at han jo også ville anvende det til
sit avls forbedring - hvilket herved bekræftes af sognepræsten for Them sognekald.
Them Præstegård den 14. april 1829
N. Asmussen

I sagen ligger også en senere skrivelse fra
Niels Woetmand Jensen, hvori han (let
moderniseret) skriver:
I henhold til en af mig til det Høie Kgl.
Landhusholdningsselskab indgiven underdanigst ansøgning om nådigst at forundes
nogen understøttelse til indførelsen af et
forbedret agerbrug ved min fæstegård,
tillader jeg mig underdanigst forneden at
fremstille den driftsmåde, jeg vil binde mig
til at indføre og følge, dersom ansøgte
understøttelse nådigst forundes mig – Min
gårds jorder er af forskellig beskaffenhed,
en del sandmuld og en del lermuld, hvorfor
jeg ønsker den delt og drevet på forskellig
måde.
Den første jord, som kaldes Indmarken,
består omtrent af 38 tdr agerland. Det

Virklund Bye, Them sogn , Skanderborg
Amt den 11. april 1829.
Niels Woetmand Jensen
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skulle deles i 9 vanger eller indtægter og
drives således, 1. år boghvede, 2. år gødes
og besås med rug, 3. år kartofler, 4. år
byg, 5. år helgødes og besås med Wikler
harves, og 6. år harves med påsået græsfrø
af kløver, hvorefter den skulle hvile i 3 år
og da bruges til grønslet og græsning.
Det andet, også sandmuldet jord, som
kaldes Udmarken, består omtrent af 32 tdr
land. Det skulle ligeledes deles i 9 vanger
eller indtægter, men drives således, 1. år
boghvede, hvoraf afgrøden nedpløjes, så
længe jeg ej får råd til at gøde til den
efterfølgende sæd, 2. år rug, hvortil gødes
når boghveden ikke længere nedpløjes, 3.
år boghvede, 4. år rug med påsået græsfrø,
hvorefter jorden hviler og bruges til græsning i 5 år.
Driften af den lermuldede jord vil forekomme at opføre sig meget forskellig, men
jeg fornemmer, at den ikke vil kunne tåle at
drives længere ad gangen, da den er en del
skarp og sur . Imidlertid er jeg villig til at
underkaste mig enhver forandring af den
ønskede drift, der i det hele må foreskrives
mig.

Jeg indser ikke at Niels Jensen bør have
understøttelse, da den gamle drift, han har,
ikke er stor, og hans eneste forandring vil
blive, at han avler nogle kartofler, måske
tværtimod.
Dette konfirmeres af Hornemann den 3.
februar 1831 og underskrives af de øvrige
medlemmer i selskabet.
Det lykkedes således ikke for Niels
Woetmand Jensen, at opnå støtte til sin
omlægning af landbrugsdriften, uanset
støtte fra både præst og Silkeborg Hovedgård.
Woetmand var født i Salten i 1796 og døde
i 1882. Gården han ejede, var det nu nedrevne Rosenborg, der oprindelig var beliggende på Vesterlundvej 9.
Lærer Poul Svejstrup Jørgensen har i sine
erindringer fra Virklund skrevet :
Den 3. januar 1852 rejste jeg til mit ny
embede tilligemed min forlovedes yngste
broder, Anders, en dreng på 12 år, der
hidtil havde og nu fremdeles skulle gå i
skole hos mig. Ved vor ankomst blev vi
højtidelig modtagen af vor nabo, en gammel gemytlig aftægtsmand, der havde holdt
skolestuen i orden og fyret rigtig i kakkelovnen, hvilket var behageligt, da vi var
dygtig forfrosne .
Han stillede sig på trappetrinet og modtog os med disse ord ”Jeg er professor
Voetmann og står for at byde vor nye lærer
velkommen til Virklund, vær så god at
træde nærmere”. Da vi kom ind, stod
bordet dækket med skåren smørrebrød og
brændevin og kaffe.
Jeg var meget glad for denne venlige
modtagelse og havde siden mange fornøjelige timer med denne venlige og gemytlige
mand.

Wirklund Bye Wrads Herred Skanderborg
Amt d. 8 Februari 1830
Niels Woetmand Jensen
Første behandling af hans ansøgning finder
sted i København i det Kgl. danske Landhusholdningsselskab den 26. oktober 1830.
Ansøgningen har nr. 7 og præsidenten for
Selskabet, kammerråd Johan Christian
Drewsen (far til Michael Drewsen, senere
papirfabrikant i Silkeborg) skriver på
aktstykket vedr. nr. 7 ansøger gårdmand
Niels Woetmann Jensen, Virklund, Skanderborg Amt:
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Som det fremgår af ovenstående, var Niels
Woetmand Jensen nabo til skolen, nemlig
den nye skole, der var blevet taget i brug i
november måned 1850. Skolen ligger
stadig på Vesterlundvej 7, men i stærk
ombygget form.

I Woetmands ansøgning til Det Kgl. danske Landhusholdningsselskab nævner han
også indmarken og udmarken, og dette
giver jo god mening, når gården i 1829 er
placeret midt på jordstykket på det nuværende Rosenvangen.
Ansøgningen i 1829 fremkommer således
2 år efter, at gården er blevet udflyttet fra
Virklund By, så han har jo nok ret, når han
skriver, at alle pengene er medgået til
bygninger mv. Om det så var kartoflerne,
der gjorde udslaget, vides ikke, men slægten klarede sig uden støtten og levede
videre i Virklund.

Den sidste ejer af Rosenborg, Karl Olsen,
har oplyst, at stuehuset skulle stamme fra
1827 og ud fra Niels Woetmands naboskab
med skolen, kunne det tyde på, at gården er
flyttet ud på marken, og at de resterende
bygninger er blevet brugt som bolig for
aftægtsfolkene.

Vesterlundvej 7
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Kvassankning og Sparefyr
Af Kurt N. Christensen
Sparekomfur

Under besættelsen blev der gjort utallige
opfindelser - både duelige, morsomme og
virkelig funktionelle - til erstatning for
manglende varer, som normalt kom til
Danmark udefra. Det gjaldt også brændselssituationen.
Brændsel af enhver art var rationeret, og
selv om man havde rationeringsmærker til
indkøb af koks, kunne det knibe med at
varme stuerne op. Her omkring Silkeborg
var vi dog heldig stillet i forhold til andre
egne, takket være skovene. I øvrigt blev
moserne på egnen godt udnyttet under
besættelsen, som det også skete under
første verdenskrig.
Afhuggede grene fra skovbruget, indgår
normalt i naturens kredsløb. Men i besættelsesårene var dette materiale af betydelig
værdi som brændsel. Ved at samle materialet hjem og hugge det, kunne der spares en
del på bygassen, og af samme grund var
det ikke noget særsyn, at se sorte kakkelovnsrør stikke ud af husmure eller vinduer
ved køkkener. Sådanne steder stod der
sikkert en lille sort tingest, som man kaldte
et sparefyr, inde i køkkenet. Disse små
sparefyr blev fabrikeret flere steder i landet. Lokalt fremstillede Silkeborg Maskinfabrik allerede i 1940 et sparefyr, der solgtes under navnet Primo-Fyret, og i
Barslunds Jernstøberi i Estrupsgade blev
der fremstillet et tilsvarende fyr, som solgtes for 47,00 kroner.

Disse små fyr var en stor hjælp til husholdningerne, da situationen var værst.
Petroleum til primusapparater var også
rationeret, og blev betragtet som en luksusvare. Derfor var der næsten kun sparefyrene at lave mad på. En del af dem så ret
hjemmelavede ud, men der var heller ikke
megen teknik forbundet med dem. Fyret
var en rund beholder på ca. 35 cm i diameter, vel omkring 40 cm høj, med en solid
bund. Overdelen bestod af ringe, nøjagtig
som de kendes fra komfurerne, og så var
der en lille låge foran, hvor der kunne tages
aske ud. I lågen var der et spjæld til luftregulering, så der kunne sættes lidt ekstra fut
under suppegryden. Der var ikke megen
opsyn med disse fyr fra brandtilsynets side,
men efter forskriften skulle fyret være
installeret på en zinkplade, der kunne
opfange vildtflyvende gnister.
Brændselet til sparefyrene kom fra skovene, hvor man kunne opnå en tilladelse til at
samle kvas. Et sankekort kostede fem
kroner hos Statsskovvæsenet, og det blev
udleveret, når visse betingelser var opfyldt.
Bl.a. var indkomsten det foregående år af
afgørende betydning, så det var desuden en
social hjælp, man gav ved ordningen. Folk
skulle henvende sig på Statsskovsdistriktets kontor. Efter anbefaling fra kommunes
socialkontor tog man så her stilling til evt.
udlevering af et sankekort. Sankekort til i
statsskovene skulle fornyes senest den 11.
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maj, hvorefter de gjaldt for en nærmere
fastsat tid. Så snart sankekortet var udstedt,
var det om at komme i skoven for at sanke
kviste og grene. For at undgå, at nogen
forgreb sig på træ, der ikke var beregnet til
kvas, måtte man ikke medbringe save eller
økser i skoven. Blev dette forbud overtrådt,
var den formastelige udelukket fra at få
sankekortet fornyet.

egentlig prototype, så vognen blev kreeret
specielt til brugeren, når vedkommende
havde skaffet materialerne. Men det i sig
selv var en opgave, for kun i de heldigste
tilfælde kunne reservedelene skaffes hos en
cykelhandler. De fleste anhængere bestod
af en kasse der var lejret på en jernramme,
hvor der på hver side var fastskruet et
cykelhjul. På jernrammen var der ligeledes
fastgjort en trækstang til cyklen. Når understellet var færdigt, blev der fremstillet
en kasse af passende størrelse. Hvad der
var passende, fandt den enkelte selv ud af.
Der var jo klare fordele ved en stor kasse,
men når den var godt læsset, var den tung
at slæbe hjem.
Det var almindeligt, at børnene fulgte
med i skoven og deltog i sankningen.
Herved blev de fortrolige med skoven, og
de fik ved samme lejlighed en masse frisk
luft, og så gjorde det jo heller ikke noget, at
de foretog sig lidt fornuftigt. Der var ingen
regler, der forbød børn at deltage i den
slags arbejde, og heller ikke regler med
forbud mod, at børn måtte opholde sig i en
cykelanhænger under transporten. Så faktisk var det spændende dage, når turen gik i
skoven.
Når kvaset var sanket, blev det i en
mængde, der ofte var mere end rimelig,
stablet på det spinkle køretøj, og så gik det
hjemad med læsset. Men dermed var arbejdet ikke slut. De tynde grene og kviste
skulle hugges, inden de kunne anvendes i
de små sparefyr. Som regel foregik findelingen på en huggeblok med en økse. Arbejdet hermed gav afløb for de sidste kræfter hos faderen og en masse god brændsel
til den betrængte husmors sparefyr.

Kvas køres hjem

Når kvaset var samlet, skulle det bringes
hjem fra skoven. Til transporten lavede
folk sig som regel en anhænger, der kunne
spændes bag efter cyklen. Der var ingen

Kvashugger i arbejde
Når der var tale om kvas til husholdninger i
byen kunne problemerne for det meste
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klares på den beskrevne måde. Men ved
store husholdninger, som f.eks. på landet,
hvor der var behov for større forsyninger,
blev kvaset klippet med maskinkraft. I
sommeren 1944, var undertegnede landbrugsmedhjælper på en gård tilhørende
Dorthea og Niels Kjeldsen i Balle. Gården
med tilhørende marker var på omkring 30
tdl. beliggende hvor Balleskolen blev
bygget i 1971. Til gården var der lidt granskov i en slugt, hvor Herman Bangs Vej
senere blev anlagt, og der står stadig en del
af denne skov tilbage.
I løbet af januar 1945 blev der fældet en
del grantræer dette sted. Grene og kviste
blev hugget af, hvorefter stammerne blev
læsset på en stivvogn og kørt til savskæreriet i Serup, hvor de blev opskåret til tømmer og brædder. Hen på foråret blev kvaset
slæbt ud til kanten af skoven, hvor det lå
og tørrede i forårssolen. Efter at roerne var
tyndet ud, var der tid til at køre de visne og
tørre grene hjem til gården, hvor de blev
læsset af i store stakke omme bag laden.
I løbet af sommeren ankom en stor transportabel kvashugger, som blev anbragt bag
laden, hvor den blev gjort klar. Jeg erindrer
stadig, da kvashuggeren ankom og blev
kørt i stilling bag laden ved den store stak
af grene og kvas. Før maskinens ankomst
hørte jeg megen snak om denne og blev
stærkt advaret mod at nærme mig uhyret,
da det var en meget farlig maskine. Aftenen før der skulle startes, kikkede jeg
alligevel lidt nærmere på kvashuggeren, for
som den stod der, næsten gemt i grene og
kvas, så den helt fredelig ud.
Kvashuggeren var opbygget på et meget
tungt og fast skafot af egetræ. Bagud på
maskinen var der et ret bredt bord, meget
lignende bordet ved en tærskemaskine,
beregnet til at lægge grenene på. Fremme
ved maskinen blev bordet smallere, og

dannede en nærmest tragtformet indgang til
et par kraftige kamhjul, der ved fjederpåvirkning holdt sammen om under hugningen. Hele affjedringen med kraftige stålfjedre og lodder påhængt en vægtstang, var
beregnet til, efter en beskrivelse af Dansk
Patent Nr. 24358 ”at kunne hugge rundt
Brænde på op til 100 mm, uden at Maskinen lider derunder”.
Før arbejdet kunne påbegyndes, var der
dog et problem, der først skulle klares. Da
der kun var indlagt elektrisk lys på gården,
men ikke kraft, skulle der skaffes både
strøm og motorkraft til at drive kvashuggeren. I hverdagen klarede vi os med en
klapsejler, der trak tærskeværk og kværn.
Men det var så heldigt, at der i markskellet,
lige bag laden, stod en række imprægnerede elmaster, som bar strømmen op til naboen, Christian Winther, hvor gårdejeren
lånte motoren. Så det var bare om at få den
hentet. Men det var nu i sig selv lidt af en
opgave, for den var ubeskrivelig tung og
klodset at få bakset op på stivvognen.
Ingen af os var ligefrem flyttemænd, og da
motorkassen var en del bredere end vognkassen med de skrå fjælsider, gik det tungt.
Men op kom den, og vi fik den da også
læsset af omme ved kvashuggeren.
Da arbejdet skulle begynde, blev den
manglende strømforsyning klaret ved hjælp
af en meget lang træstang, hvorpå der i den
øverste ende var påskruet nogle messingbøjler med fastgjorte ledninger i samme
afstand som trådene på masterne. Så når
der skulle bruges strøm, blev stangen løftet
op i nærheden af trådene, og med et lille
hug kastet imod trådene, og trukket nedad
under en regn af gule og grønne gnister, og
dermed var der så strøm til el-motoren.
Kvashugningen startede straks, når det
normale morgenarbejde var færdigt. Både
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søn og svigersøn var kaldt hjem til dagens
opgave, akkurat som det skete i høsttiden.
Det var en dag, hvor der skete lidt ekstra på
gården. Der var lidt fest over begivenheden. De voksne mænd var travlt beskæftigede hele dagen under den sønderknusende
larm fra maskinen, medens den herligste
duft af frisk harpiks bredte sig overalt.
Når ellers maskinen var i drift, trak kamhjulene grenene frem gennem "tragten" og
ind mod huggekniven, hvor alt, hvad der
kom i nærhed af knivdelen, blev klippet til
kvas under stort ståhej, og endte i en stor
bunke bag maskinen. I løbet af dagen var
der mange ophold i arbejdet. Trækremmen
fra el-motoren til kvashuggeren havde en
tendens til at blive slap, så snart der blev
hugget. Den lange tykke granstamme, der
holdt remmen tilpas stram, var kilet ind

mellem el-motoren og kvashuggeren, men
vibrationerne voldte ikke så få problemer,
da den "ruskede" sig løs.
Efter at kvaset var "vejret" et stykke tid,
blev den kørt ind i et rum i laden, hvor det
blev opbevaret, til den skulle bruges inde i
komfuret. Det blev så hentet ind i en tørveløv og var en god, nem og billig brændsel.
Det var ikke bare dette år, der blev hugget
kvas på gården. Også året forud havde
maskinen været på besøg, for da jeg begyndte på gården som 14-årig til november
i 1944, var der et godt lager af kvas i
brændselsrummet fra den forløbne sommers hugning.

Annonce i Silkeborg Avis den 20. februar 1942
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Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner
Balle Sogns Lokalhistoriske Forening
http://home15.inet.tele.dk/VagnLihn/
Formand: Vagn Lihn Kristensen. Tlf. 86 82 49 65 lihn@pc.dk
Funder Lokalhistoriske Forening
http://www.funder-lysbro.dk/
Formand: Annelise R. Sørensen. Tlf. 86 85 13 56 annelise-rs@mail.tele.dk
Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
http://www.frederiksdal-info.dk/
Formand: Teddy Greibe. Tlf. 86 86 70 47 teddy@c.dk
Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lemming, Sejling, Serup og Sinding
Formand: Bent Thor. Tlf. 86 87 70 24 lisbenthor@mail.tele.dk
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
http://www.sejs-silkeborg.dk/
Formand: Bente Rytter. Tlf. 86 84 61 71 lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk
Silkeborg
Kurt N. Christensen. Tlf. 86 81 38 90 kurtnc@wanadoo.dk
Virklund
Preben Strange. Tlf. 86 83 67 92 preben.strange@nypost.dk
Niels Aage Klausen. Tlf. 86 83 61 91
Resenbro
Vagn Sørensen Tlf. 86 85 32 41
Gødvad
Poul Erik Holnbøll Tlf. 86 82 86 95
Laven
Niels Mørch Tlf. 97 11 82 08
Tage Klærke-Olesen Tlf. 86 81 12 39
Linå, Mollerup og Hårup

Peder Erik Østergaard Tlf. 86 84 10 36
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