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Forord
Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af
de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them.
Derfor er det måske endnu vigtigere end tidligere at fastholde den
lokalhistoriske dimension. I den ny er der nu 4 lokalhistoriske
arkiver, der indsamler og bevarer kilder som skal fortælle fremtiden om nutiden og fortiden. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kommune er foregået i et tæt samarbejde mellem
lokalhistorisk arkiv og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som har repræsenteret de gamle sogne, som jo udgjorde
sognekommunerne før kommunesammenlægningen i 1970. Det er
stadig meget vigtigt at indsamle og dokumentere lokalhistorien – i
disse områder. Meget forsvinder i disse år, hvor der sker så store
forandringer. Husk på: dagen i dag bliver historie i morgen!
Dette er nu sjette gang, hæftet udkommer, og bliver denne udgave
lige så vel modtaget som de tidligere, så er der ingen tvivl om at
den gode tradition fortsætter.
Lad dette samtidig være en invitation til eventuel fremtidig medvirken.
God fornøjelse!
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SKOVTROLDEN
Vagn Lihn Kristensen

Skovtroldens rigtige navn var Christian
Ferdenand Robert Sanderhoff. Han var
født 18. marts 1901 i København. Hvornår han kom til Silkeborg vides ikke, men
iflg. kirkebogen er han ikke konfirmeret i
Silkeborg.
Familien boede i sydbykvarteret. Bl.a.
boede flere af Sanderhoffs søskende på
Dalgasgade og i kvarteret deromkring.
Hans far var smed på Silkeborg Maskinfabrik. Sanderhoff blev selv udlært som
smed hos smedemester H. Geert på Tværgade 12, Silkeborg.
Første gang vi hører om Skovtrolden er
først i 1930'erne. Han bor i skoven ved
Amaliehøj nord for Vestre Kirkegård på
Kjærsgårdsvej. Her har han indrettet sig
under yderst tarvelige forhold i en hule i
sandgraven i Kjærsgård Skov. Senere får
han et simpelt træskur stillet op, men
nogle store drenge driller ham ved at
vælte skuret.
Han får af autoophugger Kristian Hansen,
Vestergade 55 noget af en ophugget bus,
som han derefter bor i. Stadigvæk ved
Amaliehøj i Kjærsgård Skov. I den tid
han bor her henter han det fornødne vand
på Vestre Kirkegård.
Efter 1945 flytter han til Lysbro Skov,
hvor han sammen med en schæferhund
indretter sig i en udrangeret rutebil på en
autooplagsplads på sydsiden af banen lige
efter skoven på Herningvej. Pladsen var
ejet af autoophugger Kristian Hansen,
Vestergade 55, Silkeborg. Han opkøbte
fortrinsvis udrangerede DSB rutebiler,
som han ophuggede.

Skovtrolden gik altid i en opknappet
skjorte, sorte spidsbukser med en bred
livrem og langskaftede støvler. Tøjet var
gerne frygtelig snavset og lugtede tillige
særdeles fælt. Han ville gerne se boksekampe og mødte trofast op på Sønderport,
men blev ofte bortvist. Det samme gjaldt
biografen, hvor han fik at vide, at han var
uønsket.
De fleste mennesker fandt Skovtrolden
direkte ubehagelig. Han optrådte provokerende og skræmmende. Drengene var
hårde ved ham. De løb efter ham, drillede
og råbte ad ham. Kom man hans enemærker for nær, truede han med en svær kæp
og råbte op. Derfor var de fleste bange for
ham, men frygten inspirerede flere til at
drille ham.
Skovtrolden skulle aldrig have gjort
nogen fortræd, hverken børn eller voksne,
men at råbe og spytte efter dem var helt
normalt for ham.
Han trak gerne en cykel og havde nogle
mælkeflasker med vand hængende i en
snor på cykelstyret. Han havde flere steder
aftale med bagere/købmænd, hvor han
hentede gammelt brød. Han havde en
overgang en knallert, som han også bare
trak med. Skovtrolden var meget imod øl
og spiritus, som han overhovedet ikke
rørte.
Efter at tyskerne havde besat landet blev
Skovtrolden nationalsocialist, altså nazist.
Dermed skiftede han stil. Der fortælles, at
han fik et værelse et sted i byen. Han blev
vasket og iførte sig mørkt jakkesæt, skjorte og slips. I reverset sad et nazistemblem,
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måske mest for at virke betydningsfuld,
hvilket han understregede ved altid at
færdes med en sort mappe under armen.
En kendsgerning er det, at han ofte tog
opstilling ved restaurant Westend, der var
beliggende på Vestergade, for at hilse
tyskerne med udstrakt arm, når de besøgte restauranten. Denne handling stødte
mange på den tid, og gjorde ham blot
endnu mere upopulær. Efter krigen var
han interneret nogle dage, men uden nogen form for skyld eller anklage.
Ca. 1964 flyttede Skovtrolden ind i et
havehus i kolonihaveforeningen Nørrevang (Lupinvej - Resedavej), da kommunen havde opkøbt haverne og kolonihavehusene stod tomme. Her boede han med
sine hunde, vistnok 2 sorte schæferhunde.
Han levede af dåsemad, og hver gang han
havde en tom konservesdåse blev den
smidt ud af et vindue og havnede i en stor
bunke på ca. 1½ meters højde.
Havehuset i Nørrevang brændte. Man
troede, at Skovtrolden opholdt sig i huset
og var indebrændt, men det viste sig, at
han på dette tidspunkt slet ikke var der.
Da lejlighederne på Lupinvej blev bygget fik han her en bolig, men vist kun for
en dag. Så flyttede han tilbage til rutebilerne i Lysbro.

ring. Heller ikke kirkegården gjorde indvending mod, at det vand han skulle bruge
blev hentet der.
Vi drenge var ikke flinke mod ham. Det
var han heller ikke mod os. Han skulede
altid ondt efter os - og truede med sin kæp
og råbte op, hvis vi kom rutebilen for nær.
Vi var bange for ham - men frygten inspirerede mere til at drille ham end at gå
uden om. Inde i rutebilen havde han en
brændeovn og en primus. Det havde vi set
på nært hold, når vi vidste, at han ikke var
hjemme. Det har været midt i 30'erne. En
aften var vi børn alene hjemme i villaen
på Vestergade med en ung pige, vores mor
og far var sammen på et sygebesøg og
ville ikke blive længe borte. Det ringede
på døren og jeg gik ud for at lukke op.
Der stod Skovtrolden.
Nu var vi vant til, at der kom mange
mennesker i vores hjem både de almindelige venner, men også de ualmindelige.
Den, der bad om en skilling til natlogi
eller en madpakke, de gik aldrig forgæves.
Og hvis de kom i nærheden af aftenspisetid, når min far var hjemme, blev de altid
inviteret med til bordet - altså: jeg inviterede Skovtrolden inden for. Skulende gik
han med uden at sige et ord. Pigen var
ved at dø af skræk, mens de små søskende
fandt besøget særdeles interessant.
Jeg husker kun en ting fra konversationen.
Han så surt på mig og spurgte: Er din far
nationalsocialist? Jeg anede ikke, hvad
det betød - har vel troet at det var noget
med erhvervet, så jeg sagde; Nej, det er
han ikke, han har en herretøjsbutik nede i
Søndergade. (Chr. Madsens Magasiner –
Martin Jensen). Han så på mig, som om
han syntes, at jeg var meget dum.
Så kunne man høre nøglen i døren. Mor
og far var kommet hjem. Det lettede lidt
for pigen - livet fik en chance. Så kom de

Tidligere sognepræst Jørgen V. Jensen,
Hillerød, skriver i en artikel i 1995:
”Der stod Skovtrolden. Vi drenge var
bange for denne mand i rutebilen ved
Kærsgårsvej. Han hed Sanderhoff, men
blev aldrig kaldt andet end Skovtrolden.
Han boede ved den gamle Kærsgårsvej lige op ad kirkegården inden kirkegårdsudvidelsen kom. Hans bolig var en gammel rutebil, som han havde fået slæbt et
stykke op i skoven. Han har sikkert aldrig
søgt - eller fået tilladelse til den place-
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ind i stuen. Hvor så de mærkelige ud i
ansigtet! Min far og Skovtrolden gik ind i
en anden stue og lidt efter gled han af
sted. Pigen blev skældt ud, selvom hun
bedyrede sin uskyld. Dette skulle aldrig
gentage sig, ingen fremmede ind, når vi
var alene hjemme. Jeg blev ikke bedre
ven med Skovtrolden. Han så lige så ondt
efter mig som efter de andre.”

holdt uønskede personer borte fra pladsen, da han godt kunne virke grov og ubehagelig.
Når min far havde en cigarstump eller
en der var gået i stykker blev de gemt i en
kasse som Skovtrolden hentede hvert år til
jul. Jeg mener at huske, at mine forældre
talte om, at han brugte dem som skrå.
Når politiet skulle i forbindelse med Skovtrolden blev min far gerne hentet, idet
Skovtrolden havde stor respekt for ham,
trods det at min far ellers var en lille
mand.
Da Skovtrolden var flyttet fra pladsen i
Lysbro skulle der ryddes op. Busser han
havde boet i med sine hunde og katte så
forfærdelige ud og var fuld af rotter og
andet utøj. Det hele blev afbrændt og
rotterne flygtede fra de brændende busser
til alle sider.”

Lissa Hansen, Vestergade 55a, Silkeborg
fortæller:
”Det var min far autoophugger Kristian Hansen, kaldet Huggeren, der gav
Skovtrolden husly. Han boede i en af de
opstaldede busser. Min far havde dels
autoophug og reservedele her på Vestergade 55 dels autoophug på pladsen ved
Farmen i Lysbro. Jeg tror, at min far så
sin fordel ved at give ham husly, idet det

Rutebil til ophugning hos Kristian Hansen, ca. 1955
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Således har han hos Geert lavet det gelænder ned til kælderen på vores hus. Vel
var han grov og spyttede efter mange, blot
ikke os.
Der var kun to personer i Silkeborg som
han respekterede, smedemester Geert og
autoophugger Kristian Hansen, resten var
noget pak og djævle osv. Ofte så man ham
stå inde i byen råbe og spytte efter folk,
når de gik forbi. Han fortalte, at han var i
gang med at fremstille en evighedsmaskine. Når den blev færdig og guldstykkerne
strømmede til ham fra Amerika ville han
opkøbe husene på Herningvej, da de ikke
ville lade ham få vand hos dem.”

Fru Elna Andersen, Herningvej 2 Lysbro
fortæller:
”Vi boede som nærmeste nabo til Skovtrolden skråt over for autoophugget på
Herningvej. Vi havde et godt forhold til
ham, d.v.s. vi undgik ham, men talte dog
med ham uden nogen problemer. Vi har
aldrig været bange for ham eller på nogen måde været udsat for grovhed fra
hans side. Kun et par gange har han
brokket sig over vores drenge, at de har
set efter ham.
Han havde fået den idé med at hente vand
hos os, men vi lod ham forstå, at det ønskede vi ikke. Da min mand var død kom
han en dag over og spurgte efter ham.
Jeg fortalte, at han ikke var mere, hvorefter Skovtrolden beklagede sin spørgen.
En tid efter kom han og spurgte, om
han ikke måtte komme over om aftenen
og se fjernsyn, så skulle han nok tage
wienerbrød med. Naturligvis ønskede jeg
det ikke og fortalte, at jeg skulle i byen,
hvilket også var rigtig nok. Han har fortalt os, at han så forfærdelig gerne ville
se fjernsyn, men da der ikke var el på
pladsen, lod det sig jo ikke gøre.
Jeg ved, at han er udlært som smed hos
smedemester Geert i Tværgade Silkeborg.

Fhv. politibetjent Hans P. Johansen, Lemming fortæller:
”Første gang jeg traf Skovtrolden var
sommeren 1941, hvor jeg lige var kommet
til politiet i Silkeborg. Jeg var på cykelpatrulje en sen aften. Ude i skoven nord for
Vestre kirkegård så vi lys inde i skoven.
Dette skulle undersøges og her fandt vi
Skovtrolden sammen med et andet subjekt
ved navn Grytter. De sad stille og fredeligt i en ophugget bus, hvor der i stedet for
en dør hang noget sækkelærred.
Efter den tid talte jeg ofte med Skovtrolden, som var en evnesvag original gerne
iført en opknappet skjorte, så man kunne
se hårene på brystet af ham. Han var en
bred fyr med store armmuskler og nærmest solbrun af sol og skidt.
Evnesvag og dum vil jeg kalde ham.
Han fortalte, at han i Kjellerup havde et
værksted, hvor han var i gang med at
fremstille en motor, der via en antenne
kunne hente kraft fra universet lige ned i
motoren. Det hele drejede sig kun om tid
før den var klar og millionerne ville
strømme til ham, og jeg skulle nok få en
million af ham.

Ophuggerpladsen, ca. 1955
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I min tid i politiet har vi aldrig haft en
politisag på ham. Vi er nogle gange blevet kaldt ud, idet man følte sig truet, men
hvem der følte sig truet, ved jeg ikke rigtig. En flok drenge og enkelte voksne stod
og råbte ad Skovtrolden, som straks forsvandt, når vi ankom og bad de voksne
forlade stedet. Vel var han grov i sine
udtalelser, men han har aldrig gjort nogen fortræd. Han ville gerne prale og så
var han imod alt.
I Lysbro på autooplagspladsen havde
han en rutebil, som han boede i. I den
nederste ende af bussen havde han 14 15 katte, som kunne gå ud i et indhegnet
bur. Og i selve bussen, hvor han boede,
lavede sin mad og sov på et par sæder,
havde han sine hunde gående løs omkring.
En af hans venner, vistnok den eneste,
var Svend Pedersen, også kaldet Svend
Blå Pik. Han boede selv på Borgergade i
Alderslyst. Svend Pedersen besøgte Skovtrolden en gang imellem.
Engang Svend Pedersen kom ud til
Lysbro for at besøge Skovtrolden blev
han klar over, at der var noget galt inde i
bussen. Hundene larmede og han kunne
ikke komme ind. Svend Pedersen tog på
politistationen og fortalte om sin iagttagelse. En patruljevogn med Svend Pedersen og to betjente, Vodder og H.P. Johansen blev sendt ud til stedet. Der blev
straks tilkaldt forstærkning af en dyrlæge,
en skytte og betjent Andy Green.”

12 hunde. Han lå syg i bussen og hundene
fik ingen mad - så de overfaldt ham og
begyndte at æde af ham. Jeg blev tilkaldt
sammen med en dyrlæge og en skytte. I
forvejen var betjent Vodder og H.P. Johansen ude ved bussen. Skytten og jeg
kravlede op på bussen, brækkede taget op
så der blev et hul og et forfærdelig syn
mødte os. I alt lortet lå Skovtrolden halvnøgen og blødende, idet hundene havde
bidt store lunser kød af hans ben. Skytten
skød de 8 hunde. De sidste 4 flygtede ned i
enden af bussen, hvor vi ikke kunne nå
dem.”
Skovtrolden kom på sygehuset, hvor
personalet var frygtelig ked af ham. Sygeplejerske Jenny Balle Andersen fortæller,
at han råbte og skældte ud på alle. Han fik
sine sår og ben indbundet og behandlet,
blev vasket og fik rent tøj,
Efter sygehusopholdet blev Skovtrolden
nu installeret i en nedlagt landbrugsejendom ude ved Pankas i Hørbylunde. Her
boede han og Sorte Kaj i hver sin ende af
stuehuset. Sorte Kaj kom fra Kragelund,
han var en brutal fyr og en drukkenbolt.
De to personer kunne overhovedet ikke
komme til rette, hvorfor Skovtrolden slog
nogle brædder for sine vinduer.
Hver dag kom der to sygeplejersker ud
til Skovtrolden, idet hans sår ikke ville
læges. Af sikkerhedsmæssige grunde var
de altid to til at tilse ham. Det skal dog
lige understreges at der aldrig har været
problemer ved besøgene. 31. december
1975, da sygeplejerskerne kom på sygebesøg, lå han og var død. Han blev begravet
5. januar 1976 af pastor Grøn fra Kragelund i ”De ukendtes Grav” på Vestre Kirkegård, Silkeborg.

Fhv. politibetjent Andy Green, Sejs, fortæller:
”Fra min tid som betjent ved Silkeborg
politi er der navnlig en ting som jeg aldrig glemmer, nemlig da vi måtte hente
Skovtrolden ud af en bus i Lysbro Skov.
I busserne, som han boede i, havde han
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Fra kødordning til Samlestald under besættelsen
Af Kurt N. Christensen

Samlestalden i Silkeborg var en del af en
landsdækkende organisation af Samlestalde, der blev oprettet i august måned
1943, som et resultat af den danske regerings samarbejdspolitik med Tyskland
under den tyske besættelse af Danmark i
årene 1940-45.
Årsagen var, at forholdet mellem den
tyske besættelsesmagt og den danske
regering eskalerede, så aftaler om levering af visse varer til tyskerne vanskeligt
kunne overholdes, når der samtidig skulle
tages et nødvendigt hensyn til Danmarks
egen befolkning.
Kort efter at Danmark blev besat, forbød Nationalbanken, at værnemagtens
betaling for varer og tjenesteydelser måtte ske med tyske betalingsmidler og kreditsedler. For at få systemet til at fungere,
blev der oprettet en clearingkonto i Nationalbanken, hvorfra tyskerne kunne trække penge til deres betalinger. Derved var
der hånd i hanke med de omkostninger,
tyskerne påførte Danmark.
Samtidig blev det aftalt, at danske landmænd kunne producere fødevarer til forud fastsatte priser, både til den danske
befolkning, værnemagten og den civile
befolkning i Tyskland. Aftalen betød, at
dansk landbrug kunne producere, næsten
uden hensyn til afsætningen. Og det var
en stor fordel, da det engelske marked
fuldstændigt gik tabt.
Men da tilførslerne kunne variere i
mængde, grundet f.eks. fodersituationen,
blev det nødvendigt med visse reguleringer, for priserne kunne jo forskydes, af-

hængig af tilførslerne. Det betød, at landmændene i perioder med små afregninger
beholdt kreaturer og grise hjemme, indtil
priserne rettede sig igen, og da det kunne
mærkes som mangelsituationer, anså regeringen det for nødvendigt at oprette samlestalde til indkøb af dyr, og regeringen
indførte samtidig faste priser ved opkøb af
dyrene.
Da ordningen med samlestalde i landets
byer blev befalet, gjaldt den naturligvis
også i Silkeborg. Hidtil var handel med
dyr organiseret ved private handelsmænd,
der opkøbte og leverede dyrene til slagterierne samt til lokale slagtermestre, der
slagtede dyrene derhjemme og solgte
kødet i egne forretninger. Men med ordningens indførelse blev hjemmeslagtning
forbudt. For at kunne se forskel på hvor
kødet kom fra, blev der indført et nyt
stempelsystem på slagterierne, så de ovale
lillafarvede stempler blev kasseret til fordel for sorte firkantede stempler.
Ordningen medførte straks større leveringer, og for at sikre at varerne blev rimeligt fordelt, indførtes den 11. maj 1943 en
købeordning for kødvarer til de danske
husholdninger, men uden rationeringsmærker. I praksis virkede ordningen ved,
at kommunerne uddelte købekort til borgerne. Disse købekort skulle medbringes
ved indkøb hos slagteren, der på kortet
skulle notere kundens køb, mængde og
pris. Derved var kunden ikke afhængig af
at købe ind hos en bestemt slagter, og man
undgik samtidig svindel med rationeringsmærker, som fandt sted med andre ratio-
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nerede varer.
I anledning af ordningens indførelse,
kom en embedsmand fra landbrugsministeriet til Silkeborg for at udstikke retningslinier om ordningen til slagtermestrene. Købeordningen gav ret til indkøb
af godt 800 gram kød til hver dansker om
ugen. Der var med købekortene således
skabt sikkerhed for, at alle fik kød, og at
der var tjek på det hele på en gang. Da
det samtidig var forbudt slagterne at slagte dyr til egen forretning, var der heller
ikke ad den vej mulighed for snyderi. Da
der endvidere var dårligt råd til andet end
daglige indkøb på grund af lave lønninger
og udbredt arbejdsløshed, lykkedes det
for regeringen, trods den svære tids mangel på normale importvarer, at tildele alle
danskere forsyninger.
Flere af efterkrigstidens forfattere af
bøger om besættelsestiden har søgt at
fremstille besættelsestidens mangesidede
historie som én lang mangelliste. Det er
rigtigt, at det store kolde bord forsvandt i
1941, og at der blev indført kødløse dage
på hoteller og restaurationer en dag om
ugen. Men hvis der i private husholdninger var mangel på kødvarer ud over et
normalt forbrug, kunne der uden begrænsning indkøbes kød af geder, får,
fjerkræ, kaniner og fisk, som ikke på
noget tidspunkt var rationeret under besættelsen. Det var derimod i mange familier langt mere et spørgsmål om den økonomiske formåen, om der var råd til at
købe de tildelte forsyninger.

egns Landboforening i 1933 havde overtaget Den Folkelige Forsamlingsbygning i
Vestergade ved en tvangsauktion, og da
skabelsen af Samlestalden var en kommunal opgave, indledtes forhandlinger om
leje af lokaler med Forsamlingsbygningens bestyrelse.
Da organisation var helt ny, vidste ingen
hvordan man skulle begynde eller hvem
der skulle investere i den nye ordning.
Kravet kom godt nok fra regeringen, men
der fulgte ikke penge med som startkapital. Det problem blev overladt til landets
kommuner.
I Silkeborg blev der nedsat et forretningsudvalg til at varetage den daglige
drift, og der blev også udpeget et byggeudvalg, der skulle sørge for de nødvendige
lokaler og installationer samt øvrige anlæg. Men ved god organisering og velvilje
blev der hovedkulds gjort plads ved Forsamlingsbygningen, og der blev straks
installeret vand. Ingen vidste hvem der
skulle betale. Det måtte man finde ud af
senere.
Samlestalden kom således i gang og ret
hurtigt blev der på en markedsdag tilført
145 dyr, hvilket var langt flere end forventet, så det kneb straks med plads til dyrene. Forretningsudvalget optog derfor forhandling med værnemagten, der for
længst havde okkuperet, hvad der efter
tyskernes mening var af overflødige bygninger ved Forsamlingsbygningen, men
ved at lirke sig frem, kom Samlestalden
efterhånden i god gænge.
Ved starten blev der indkøbt en vægt og
forhandlet med kgl. autoriserede vejer og
måler, købmand Carl Sørensen i Estrupsgade, om en mængderabat ved vejningen.
Senere blev der ansat en pladsformand til
vejning af kreaturer, kalve og kvier, og det
blev også nødvendigt at ansætte kreatur-

Samlestaldens start
Samtidig med kødordningens indførelse
forlangte regeringen, at der skulle oprettes samlestalde i landets købstæder. Da
Samlestalden skulle startes i Silkeborg,
var det så heldigt, at Silkeborg og Om-
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trækkere og en røgter til renholdelse på
pladsen. Chr. Jensen blev ansat som fodermester fra starten, som vederlag fik
han i foderpenge 30 øre pr. dyr. Hans
vederlag steg dog på et tidspunkt til 40
øre, men da han i 1951 anmodede om en
forhøjelse fra 40 til 60 øre, fik han nej.
For den pris skulle han ellers fodre og
passe dyrene på alle markedsdage. Nogle
i bestyrelsen kunne dog nok se, at prisen
var i underkanten af det sømmelige, for
senere vedtog man at forhøje betalingen
til 50 øre for de første 50 dyr, og 40 øre
for hvert efterfølgende.
Det var naturligt, at personalet der arbejdede med dyrene var tidligere landbrugsmedhjælpere. Mange var indvandret
til byen i håb om at finde beskæftigelse,
og nogle af dem fik her en chance. De
vidste noget om dyrene, og det var der
brug for, når dyrene skulle opstaldes og
efter markedsdagene trækkes til jernbanen eller til slagterierne. Kreaturtrækkerne var ikke fastansatte, og måtte søge

andet arbejde ud over markedsdagene, og
de blev aflønnet pr. dyr, de trak gennem
byens gader. De gjorde ikke de store ophævelser, men forlangte dog af til et løntillæg, som regel på fem ører pr. dyr.
Kreaturtrækkerne blev efterhånden tilsluttet Dansk Arbejdsmands Forbund, der
virkede ret aktivt for medlemmerne. Generelt var fagforeningen DAF på kreaturtrækkernes vegne utilfreds med betalingen, og krævede flere gange taksten forhøjet. Kun modvilligt gik Samlestalden
med til at hæve tariffen, og kun så længe
Samlestalden var beliggende i Hostrupsgade. I 1949 forhandlede DAF igen om
kreaturtrækkernes vederlag, men efter at
bestyrelsen gjorde DAF opmærksom på,
at der var planer om udflytning til Drewsensvej, frafaldt fagforeningen kravet.
Taksterne for at trække dyrene til slagteri
blev fra 1. oktober 1950 forhøjet fra 3
kroner til 4,50 kroner, men først efter at
Landsforeningen af Samlestalde i Danmark havde set på sagen. Det blev samti-

Markedsdag i Silkeborg Samlestald
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digt vedtaget at forhøje taksterne for store
dyr fra 4,50 krone til 5 kroner. Ordningen
trådte i kraft den 15. august 1951. I 1963
var markedstrækkerne kommet på timeløn. De fik 5,82 kroner pr. time, men i
løbet af året fik de lønnen reguleret, så
den kom på højde med kommunalarbejderne, der fik 6,75 kroner i timen.
Chr. Jensen fik på et tidspunkt fastsat
sin løn til en mindste betaling på 50 kroner om ugen plus et tillæg på 40 øre pr.
dyr, der tilførtes ud over 75 styk pr. uge.
Samlestaldens egen vejer og måler, H.R.
Nielsen, gik som de andre ansatte også til
angreb på pengekassen, idet han ansøgte
om forhøjelse af vejetaksten, og forlangte
udgiften til kontrolmærker dækket ind.
Ud af vejetaksten skulle han af egen lomme betale 5 øre for kontrolmærker, der
blev klistret på bagenden af dyrene, men
han fandt det selvfølgelig bittert at se
dyrene løbe med sedlerne, så han argumenterede vældigt for, at det var rimeligt
at han fik disse penge refunderet, da vejetaksten kun var 35 øre pr. dyr. Det fik han
så. Og da han i 1960 forfulgte succesen
ved at søge om forhøjelse af taksten, fik
han også det, men kun på betingelse af, at
pengene skulle samles i en pulje, der
skulle blive stående til udligning af fejl
ved vejningen. Der skulle dog højst opspares 3.000 kroner i puljen. Det resterende beløb skulle så udbetales, når han
engang fratrådte stillingen.
Der var mangesidede opgaver at løse.
Da det var brugerne, der måtte betale
bygningernes og pladsens vedligehold, så
man ret nøje på omkostningerne. F.eks.
foreslog Samlestaldens landsorganisation,
at afgiftstaksterne pr. dyr i Silkeborg blev
forhøjet med 50 øre, men det gik bestyrelsen imod. Holdningen var, at da udgifterne kunne klares med de afgifter der

blev betalt, var det ikke nødvendigt at
opkræve mere.
Denne påholdenhed afspejlede sig selvfølgelig i regnskabet. De første 18 måneders drift gav Samlestalden et overskud på
2.496,32 kroner. Bestyrelsen vedtog at
bruge pengene til afskrivning af gæld til
Forsamlingsbygningen og kommunens
startudgifter. Og blev der noget til rest,
skulle det bruges til anskaffelse af et lille
skur til dyrlægen og hans medhjælper, så
de fik lidt bedre forhold om vinteren.
Det fremgår således tydeligt, at driftsudgifterne blev holdt i ave, svarende til økonomien, og at bestyrelsen hele tiden forhandlede sig til nye løsninger. Alligevel
var der gennemgående pladsnød og dårlige forhold at kæmpe med. Man forsøgte
med mindst mulige midler at holde Samlestalden i god orden. Selv små ændringer
ved et skur, ny tagpap på en bygning og
brolægning foran Samlestalden, kom på
dagsordenen. Man tillod sig dog den luksus at indrette to rum for Samlestaldens
udgift, men kun på betingelsen af at Forsamlingsbygningen lod opsætte et plankeværk i skellet ud til Hostrupsgade.
Bygninger og hele funktionen blev tilset, når veterinærinspektør Niendahl fra
Kolding kom på inspektion. I flere tilfælde pålagde han Samlestalden at foretage
ændringer: De gamle markedshaller skulle
cementeres forsvarligt og med fald til
kloak. Der skulle opføres et tilstrækkeligt
antal haller, og indkørslen til pladsen skulle reguleres og belægges med et tykt lag
ral, slagger eller brolægning. Plankeværket langs Hostrupsgade blev betegnet som
utilstrækkeligt, så det skulle erstattes af en
mur, for at forhindre at løsrevne dyr i vild
tilstand skulle løbe ud på gaden, hvor de
kunne forårsage ulykker. Det blev i øvrigt
en udgift på 4.000 kroner, som blev pålagt
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og betalt af Forsamlingsbygningen.
Veterinærinspektøren frarådede i øvrigt
at indskrænke markedspladsens areal ved
opførelse af lager- og industribygninger.
Med hensyn til pladsens ændring, kloakering og istandsættelse, blev der indhentet
tilbud på opgaven, og for at intet skulle
gå galt, skulle arbejdet udføres under
tilsyn af tre personer.
Udviklingen krævede, at der blev etableret en telefonforbindelse, men det var
ikke så lige til at oprette en telefon på det
tidspunkt. Andelsbanken, Samlestaldens
bankforbindelse, søgte at hjælpe, men der
var desværre ikke de nødvendige ledige
korder i kabelanlægget, så derfor forsøgte
man at etablere en telefonforbindelse til
Samlestaldens kontor via en omstilling
fra radiohandler Søgaard, der drev forret-

ning som nabo til Forsamlingsbygningen i
Vestergade.
Da Silkeborg Kommune stadig var medspiller, blev nogle af møderne afviklet på
Silkeborg Rådhus, og det var også her,
man den 16. marts 1953 godkendte de af
Indenrigsministeriet foreslåede ændringer
af vedtægterne for andelsselskabet Samlestalden.
Borgmester Aage Christensen gik ind
for forslaget i tillid til, at Samlestaldens
funktion kunne ændres til et eksportmarked, for det betød jo arbejdspladser til
byen. Forslaget blev positivt modtaget, og
der blev så stiftet et nyt andelsselskab, der
skulle arbejde for anskaffelse af moderne
lokaler med plads til 300 store kreaturer
og 200 kalve.
Landbrugets Kvæg- og Kødudvalg i

Markedspladen med Søgade i baggrunden,
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København meddelte derefter, at organisationen skiftede navn til OXCO. Samtidig underskrev bestyrelsen for Samlestalden en erklæring om, at opkøbere fra
OXCO skulle have forrang til pladsen, og
at der absolut intet måtte foregå før den
officielle åbningstid på onsdage kl. 13.
Vejeren, dyrlægen og pladsmanden fik
særskilte anvisninger desangående, men
ganske kort tid efter kom en skrivelse fra
Landsforeningen af Samlestalde, som
måtte tages til efterretning, for i brevet
forlangte Landbrugsministeriet, at der
skulle være fri og lige adgang for enhver
til administrationslokalerne.
Selv om der aldrig var udstedt garantier
for, at auktionerne i Silkeborg kunne
fortsætte, blev bestyrelsen rystet, da
Landsforeningen af Samlestalde rejste
krav om, at samtlige Samlestalde skulle
nedlægges efter krav fra eksportmarkederne. Men i stedet for at bryde jamrende
sammen, blev byggeudvalget udvidet
med to medlemmer, for om ikke andet
ønskede man at fortsætte lokalt. De to
nye medlemmer blev udpeget fra henholdsvis Hids Herreds Auktionsforening
og Silkeborg-egnens Husmandsforening.
For hvis Silkeborg blev autoriseret som
opkøber, skulle der sættes gang i planer
om en helt ny eksportstald, som eventuel
skulle opføres ved Det offentlige Slagtehus på Drewsensvej. Byggeudvalget
overlod opgaven til arkitekt Knud Sørensen, Silkeborg. Det endte dog med, at
Samlestalden blev udvidet og fortsatte i
Hostrupsgade.

punkt ønskede bestyrelsen at fortsætte
funktionen. Man ansøgte derfor Veterinærdirektoratet om tilladelse til opkøb
indtil 1. april 1951. I den anledning rejste
borgmesteren og Aage Brønd til København til forhandling med landbrugsministeren og folk fra Kødforsyningsudvalget,
med ønsket om at fortsætte opkøb i Silkeborg, i hvert fald så længe staten foretog
disse opkøb. Dernæst forhandlede repræsentanter fra Foreningen af Samlestalde
med Landbrugsministeriet om betaling af
faste dyrlægeudgifter og om godkendelse
til optagelse af samlepladsers optagelse i
markedsfortegnelsen. Men det var næsten
nyttesløst, for samtidig oplystes fra Landsforeningen af Samlestalde, at de havde
udspillet deres rolle, og at den sidste auktion var nært forestående. Forhandlingerne
blev dog alligevel afgørende for Samlestaldens fremtid, fordi bestyrelsen trods
truslen om lukning indsendte en ansøgning om at måtte fortsætte. Argumenterne
var i orden, for formålet med Samlestaldene var jo ikke at tjene penge på foranstaltningen ud over det nødvendige til administration af ordningen, og da Samlestalden
i Silkeborg levede snært op til denne forpligtelse, og institutionen ellers fungerede
godt, var det et spørgsmål, om ikke den
bare burde fortsætte.
Samlestalden fortsatte så, og godt med
det, for kort efter det blev aktuelt for Samlestalden at overtage grisemarkedet. Forretningsudvalget så omgående chancen
ved at give sin velsignelse til, at der på
forventet bevilling blev indrettet folde til
søer og anskaffet ramper. Der var på det
tidspunkt en årlig tilførsel af ca. 6.000 dyr.
Men da meget var usikkert, blev f.eks. en
overenskomst med en ny vejer udsat. Forsigtighed var stadig en borgmesterdyd.
Arbejdet var spildt, for det lykkedes

Ny Samlestald
Kødordningen med købekort, der blev
indført i januar 1943, blev ophævet april
1946. Dermed kunne Samlestalden for så
vidt godt være ophørt, men på det tids-
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ikke at opnå tilladelse til at overtage grisemarkedet. Så sagen om flytning af grisemarkedet bortfaldt, og det blev derfor
nødvendigt at tage en diskussion med
Silkeborg kommune, om en eventuel udtræden af Samlestalden. Men en enig bestyrelse ønskede fortsat byens støtte og
deltagelse.
Det fremgår ikke klart, hvorfor bestyrelsen tøvede med selv at kaste sig ud i opførelse af en ny staldbygning langs Hostrupsgade, men det var formodentlig et
økonomisk problem eller måske et spørgsmål om ejerskab til arealet. Efter nytår
1956 gik byggeudvalget dog ind for at
opføre en bygning til 295 dyr. Og så gik
det pludseligt stærkt. Allerede tre dage
senere blev byggeplanerne præsenteret,
efter at der var givet tilsagn om byggelån
fra Andelsbanken, Himmelbjergegnens
Husmandskreds, Hids Herreds Husmandskreds og Silkeborg Landboforening. Desuden afgav A/S Den Folkelige Forsamlingsbygning et mundtligt tilbud om deltagelse på særlige vilkår. Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev indkaldt til et møde,
hvor arkitekt Knud Sørensen, Silkeborg,
fremlagde tegninger over byggeriet, og da
de var godkendte, blev arbejdet udbudt i
offentlig licitation.
Licitation over arbejdet blev udbudt til
håndværkere i Silkeborg og opland. De
indkomne tilbud lød samlet på 505.948
kroner, som blev fordelt mellem organisationen Samlestalden og kommunen. Dertil
kom omkostninger ved byggeriet, optagelse af lån og leje af lokaler i ombygningsperioden, udgifter på tilsammen 276.300
kroner. De ekstra lokaler var nødvendige,
fordi bestyrelsen tilstræbte at gennemføre
markederne under hele byggeriet. Disse
lokaler blev lejet hos Landboforeningens
materialeplads ved Vester Kejlstrup for et

halvt år. Det blev overladt til arkitekten og
forretningsføreren at forhandle med håndværkerne om lån af materialer til opstilling af nødvendige bygninger på markedspladsen på Kejlstrupvej, mens byggeriet
stod på.
Byggeudvalget foreslog bestyrelsen at
antage de billigste tilbud, med undtagelse
af tømrerarbejdet, for her var forskellige
opfattelser af arbejdets udførelse. De lavestbydende fik arbejdet i entreprise, og
for tømrerentreprisen vedkommende blev
der taget hensyn til en særpris for garageporte. Silkeborg kommunes forhold til
Samlestalden var som omtalt afdæmpet, så
kommunen gav ikke tilskud til byggeriet.
Kommunes eneste engagement i byggesagen var at opkøbe to ejendomme i Søgade,
som indgik i planerne. Til gengæld ønskede kommunen at disponere over visse
lokaler, når byggeriet var udført. Det var
op til kommunen at lave en overenskomst
med Forsamlingsbygningen om ejendomsforholdene på hele grunden.
Den nye bygning fungerede efter bestyrelsens overbevisning efter hensigten, og
bestyrelsen søgte derfor i sommeren 1959
at få Samlestalden godkendt som Eksportmarked. Men ønsket var uden synligt
resultat, og bestyrelsen mødte endvidere
modstand fra naboerne, der klagede over
støj og lugt. Tilkaldte eksperter forsøgte at
berolige naboerne med en erklæring om,
at forholdene ved markedet i Silkeborg
ikke var værre end i andre byer. Man lovede dog at gøre mest muligt for at bringe
antallet af overnattende dyr ned.
Under byggeriet blev Forsamlingsbygningen pålagt nogle ekstra udgifter til
glitpudsning af skelmuren mod ”Silkeborg
Avis”. Det blev også nødvendigt at planere og belægge vaskepladsen med ral, som
blev tromlet. Den tjans og reparation af
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asfaltbelægningen foran rampen blev en
opgave for kommunen. Da pladsen var
færdig, blev der installeret tre lysstofarmaturer på gårdspladsen, formedelst 3.300
kroner. Andelsbanken flottede sig med nyt
inventar i et vindfang. Huslejen for lokalet
blev fastsat til 300 kroner om året, inklusiv lys og varme.
Det blev også nødvendigt at ændre rampen foran stalden, således at den blev
vinkelret på bygningen langs Hostrupsgade, og den blev trukket så langt tilbage i
gården som muligt, så der blev plads til
seks lastvogne. Der blev også installeret
ekstra riste ved vaskepladsen o.s.v. Håndværkerne fremsendte senere en regning på
ekstraudgifter, 7.728 kroner, der stort set
blev fordelt med 50 procent til Samlestalden og 50 procent til kommunen. Men så
var gårdspladsen også repareret.
Ved rejsegildet den 15. august 1958
fortalte Aage Brønd beklagende, at byggeriet var trukket i langdrag. Byggeudvalget
var derfor blevet indkaldt af arkitekten,
der endnu engang pålagde murermester
Marius Nielsen til at sætte tempoet op.
Herunder udspandt der sig et intermezzo

mellem bygherren og tømrersvendene,
men gemytterne blev dæmpet ned, for de
skulle jo gerne mødes alle sammen til
indvielsesfesten en kommende søndag
aften.
Med hensyn til pladsens tilstand afventede man både tilbud på belægning og
veterinærinspektørens besøg. Politiet blandede sig også med en anmodning om, at
der blev ført et skærpet tilsyn med vognvask. Man vidste godt det kneb med vandtrykket, så man indhentede et tilbud hos
blikkenslager Klein om anboring og installation af en ny hovedvandsledning fra
Hostrupsgade. Udgiften blev pålagt vognmændene, idet de fik en forhøjelse af taksten for vognvask fra 1 krone til 1½ krone.
Med hensyn til pladsens belægning blev
det vedtaget at udvide vaskepladsen med 3
meter og at istandsætte belægningen og
opsætte rækværk langs rampen. Bryghuset
Neptun ansøgte om at måtte benytte vaskepladsen på lejebasis. Ansøgningen blev
givet, mod at bryggeriet betalte 100 kroner pr. måned, og desuden overtog pligten
til at renholde arealet.
Beboerne i kvarteret klagede stadig over

Det nye bygningskompleks opført i 1958
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støj og svineri fra Samlestalden. Forretningsføreren beklagede forholdene, men
de lod sig desværre ikke ændre så længe,
der var markeder i Hostrupsgade. Arkitekten udarbejdede nye tegninger og indhentede godkendelser hos sundhedskommission og veterinærmyndighed. Man drøftede
især møddingsproblemerne og vedtog at
gøre noget alvorligt ved problemerne.
Sundhedskommissionen meddelte, at
møddingen skulle indrettes efter regler i
sundhedsvedtægterne. At gødningen skulle fjernes hver dag, og at der skulle foretages en effektiv fluebekæmpelse. Desuden
at Hostrupsgade skulle rengøres efter
hvert marked på strækningen mellem
Vestergade og Søgade og at kreaturernes
natteophold skulle indskrænkes mest muligt. Da der stadig blev klaget over støjproblemer fra markedet, rettede man henvendelse til Jysk Teknologisk Institut. Om
det hjalp, er vel tvivlsomt.
Generalforsamlingen i marts 1978 blev
den sidste i selskabets 15 år lange historie.
Rentabiliteten var på det tidspunkt så dybt
trykket, at ingen så andre muligheder end
at lukke selskabet. Driftsresultatet viste et
underskud for første halvår af 1978 på
2.208 kroner, mens der var udsigt til et
underskud på 19.000 kroner for resten af
året, heri medregnet feriepenge, revisoromkostninger og lønninger til personalet.
Men på trods af det forventede underskud,
vedtog generalforsamlingen at udbetale 8
% procent i udbytte til andelshaverne.
Generalforsamlingen besluttede, at den
endelige dato for lukningen skulle fastsættes efter den fysiske tilførsel af dyr, og
derefter drøftede man forholdene omkring
bygningerne, som var beliggende på en
lejet grund. Man vedtog at undersøge
mulighederne for at få Forsamlingsbygningen og Silkeborg Kommune til at over-

tage forpligtelserne for disse og de øvrige
partneres interesser.
Den 15. marts 1979 var Samlestaldens
bestyrelse og forretningsudvalg samlet til
det sidste møde, og man gik enstemmig
ind for at afhænde Eksportmarkedets bygninger, der var beliggende på matr. Nr. 64
a og 85 b Silkeborg Bygrunde til Silkeborg Kommune for 300.000 kroner. Alle
omkostninger ved handelen skulle afholdes af kommunen, hvorefter der kun var
spørgsmålet om selskabets opløsning, at
tage stilling til. Og da de fornødne foranstaltninger til opløsningen af andelsselskabet var foretaget, kunne det lukkes.
Regnskabet blev godkendt og likvidationsprovenuet på 221.100 kroner blev
fordelt med halvdelen til Silkeborg Kommune og halvdelen til de respektive landboorganisationer. Som en sidste handling
godkendte bestyrelsen en anmodning fra
Lokalhistorisk Samling om overtagelse af
markedets arkivalier, hvorefter formanden
takkede alle parter for et godt samarbejde
til alle sider, slukkede lyset, og alle gik
hjem.
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FRA ALDERSLYST KIRKES FØRSTE TID
Hans Peter Jensen
Fhv. kirketjener,
Alderslyst
For nogen tid siden kom jeg i besiddelse
af nogle efterladte papirer fra Alderslyst
Kirkes første præst Jens Andersen. Han
var sognepræst i Gødvad-Balle fra 1913 til
1937 og for Alderslyst-Balle 1937 til
1950. Iblandt papirerne fandt jeg en tale,
som han holdt ved kirkens 25 års jubilæum den 15. december 1954. Den giver en
god historisk og et fornøjeligt indblik i
kirkens tilblivelseshistorie. Det er af stor
betydning, at talen bliver bevaret.
Sognepræst Jens Andersen var en meget
afholdt præst i sine sogne, og var kendt
for sin hjertelige evangeliske forkyndelse.
Talen blev holdt i Silkeborg Håndværker-

forening og lød således:
De fleste kirker er begyndt med en
kirkesag. Der nedsættes et udvalg til at
arbejde. Der holdes møder, foretages indsamlinger til et byggefond. Undertiden
kan sådan en kirkesag vare i mange år,
inden den nye kirke bliver bygget.
Alderslyst Kirke danner her en undtagelse. Den begyndte ikke med en kirkesag. Det var ikke sådan, at vi ikke tænkte
på en kirke, eller at vi ikke mand og mand
imellem talte om, at vi trængte til en kirke,
men ingen af os tænkte sig muligheden af
at samle de penge, der skulle til her i Alderslyst. Efter et par møder i forsamlingshuset for at lodde stemningen, så kom der
en dag en indbydelse til et møde en aften
hos herreekviperingshandler Chr. Madsen,
Sølystvej. Der var menighedsrådsmedlemmer fra Alderslyst og enkelte af de mest
kendte i byen. Vi talte sammen om at
bygge en kirke og om hvordan vi skulle få
pengene til det. Vi blev enige om at prøve
på det, og vi ville lade en indsamlingsliste
gå fra dør til dør i Alderslyst. Endvidere
skulle forretningsfolkene have et ekstra
klem. Dem skal det jo altid gå ud over ved
en indsamling.
Dengang var Alderslyst og Silkeborg to
byer men naboer og som gode naboer ville
de godt stikle lidt til hinanden. "I henter
alle jeres penge herovre", sagde de inde i
Silkeborg. "Men vi bærer dem også trolig
derind igen", svarede de i Alderslyst. De,
som særlig tog imod pengene fra Alderslyst: De større forretninger i Silkeborg
blev vi enige om også at hjemsøge. Så

Sognepræst Jens Andersen
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tegnede vi os selv på listen med det samme, og så gik vi hjem. De følgende dage
gik listen så rundt i Alderslyst og blev
godt modtaget overalt. Nielsen Duelund
og jeg havde fået det hverv at gå til de
handlende. Vi havde en dejlig dag, godt
udbytte, megen snak og mange cigarer. Vi
tog Alderslyst om formiddagen. Aldrig
havde jeg tænkt mig, at der var så mange
forretninger i Alderslyst. Og så tog vi
Silkeborg om eftermiddagen. Vi kom også
ind til Peter Jessen i hans egen private
hule langt inde og øverst oppe. Vi beundrede et dejligt møblement i sort egetræ
med udskårne bibelske billeder. "Ja, og
det har været billigt", sagde Peter Jessen.

”Det var oprindelig lavet til en københavnsk rigmand. Men da det blev færdigt,
ville han ikke have det., det var for gudfrygtigt. Så købte jeg det. Jeg gav næsten
ingenting for det".
Kirkens udseende var vi enige om. Det
skulle være en hvid kirke med rødt tag
imellem grønne træer, bygget så den kunne udvides til en korskirke.
Men hvor den skulle ligge, var vi meget
uenige om. ”Den skal ligge midt i byen”
blev der sagt, ja men midtpunktet i byen
er Torvet i Silkeborg, og der kan den jo
ikke komme ind. Kgl. bygningsinspektør,
arkitekt Norn, syntes, den skulle ligge på

Kirkebyggeriet er godt i gang i sommeren 1929
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de 4 grunde imellem Ansvej og søen hen
til Borgergade. Der kunne den spejle sig i
søen. Det ville se smukt ud, syntes han.
Andre ville have den op på Færgebakken.
Der kunne den komme til at ligge højt og
frit. Så var der et vittigt hoved, der bemærkede, at vi sagtens kunne få kirkegængerne ned, for de kom kun ned af
Skrænten, men hvordan fik vi dem derop.
Der var også tale om en placering, der,
hvor De gamles Hjem nu ligger, og der
hvor mejeriet ligger, ved kirkegården, ude
bag Sandholt, ved Balle bakke og en hel
del andre grunde midt i byen og helt vesterude.
Vi blev enige om at tage en afstemning.
Der skete det sikkert for os alle overraskende, at kirkegården fik så langt de
fleste stemmer. Jeg tror, det var den gamle
mentalitet ude fra landet, at kirke og kirkegård hører sammen. Det med beliggenheden var det vanskeligste.
Så skulle vi prøve på at få statstilskud,
og jeg blev sendt i deputation over til
ministeriet. Jeg kom ind til departementschefen med tegning til kirken og indsamlingslisten under armen. Jeg lagde dem
frem foran ham. Han så lige på tegningen,
så op på mig. ”Det er dårligt". Jeg har
velsagtens set noget ubegavet ud, for han
bankede med fingrene på tegningen: ”Det
er dårligt det her, jeg siger det her er dårligt". Så gik det op for mig, hvorfor det
var dårligt. Det var, fordi vi havde taget
vor hjemlige arkitekt og ikke havde henvendt os til en af de kendte kirkearkitekter. Og det var med vilje vi havde gjort
det, for vi tænkte det ville gøre kirken
dyrere, og det havde vi ikke råd til, vi var
jo småfolk. Så sagde jeg: ”En ting kan jeg
forsikre Dem om. Hver sten bliver som
den skal, den kommer til at sidde, som den
skal og til den billigst mulige pris. Arki-

tekten har lige lagt nyt tag på Balle kirke.
Han havde hver sten i hånden nede på
jorden inden den kom op, og da stenene
var lagt op, gik han hele taget igennem
med sin kikkert, og adskillige sten blev
skiftet ud, inden arbejdet blev taget god”.
”Ja”, sagde han, ”det er jo det, det kommer an på".
Der taltes meget om dengang, at riget
fattedes penge. Der måttes ikke gives
tilskud til nogen ting. Det er vist fra den
tid slagordene kommer: ”Det er umuligt at
vedtage en lov, uden det koster penge”.
Den melodi er i alle fald ikke bleven væk
endnu. Så sagde jeg: ”Det kan godt være,
der ikke er mange penge, men vi trænger
nu så hårdt til den kirke. Der er langt op til
Balle. Nogen af de gamle oppe fra Balle,
som er flyttet til Alderslyst, går derop, så
længe de kan. En lille flok går ind til Silkeborg, men de allerfleste, ja de kommer
aldrig i kirken. Penge, de har penge nok,
men vil bruge dem til andre ting". ”Jeg
kender det jo godt”, sagde han, ”min far
var kommandant i lejren i Funder, der var
jeg i min barndom, og siden har jeg tilbragt alle mine ferier i Silkeborg". Han
lovede mig ca. 45.000 kr. og jeg rejste
glad hjem.
Nu kunne vi indsende ansøgning om at
komme på finansloven og begynde på
kirkebyggeriet. Arkitekten førte tilsyn
med arbejdet. Han var der hver dag og han
mødte så tidligt, at han på vejen kunne nå
at kalde på en eller anden håndværker,
som havde lidt svært ved at komme op om
morgenen. Dengang blandede de selv
deres mørtel, og det var forbudt at blande
mørtel, når han ikke var tilstede. Navnlig
var det strengt forbudt at tage sand fra
byggepladsen. Det var nemlig faldet ved
analysen.
Vi havde oprindelig tænkt at spare orge-
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let. Men da vi var godt i gang med byggearbejdet, opstod tanken, om det ikke var
muligt ved en basar i Håndværkerforeningen at samle de nødvendige penge. Vi
skulle bruge et par talere. Vi tænkte på vor
biskop, Bruun Rasmussen, og provst Aage
Møller fra Slagelse, den ældste af de tidligere præster i Gødvad-Balle. Da jeg
spurgte Bruun Rasmussen, om han kunne
tale ved en basar den og den dag, sagde
han: "Det kan jeg sagtens, jeg bestiller
snart ikke andet". Også provst Møller
kom. Da vi sad ved morgenbordet oppe i
præstegården, hans kone var også med,
sagde han: "Bare jeg nu vidste, hvad jeg
skulle sige i aften”. Jeg ville gerne trøste
ham lidt og sagde: "Det er i virkeligheden
ganske ligegyldigt, hvad De siger. Folk vil
se Dem og høre Dem". Så lo han, men det
var rigtigt. For han var ikke alene tidligere præst i Gødvad-Balle. Han var meget
mere, han var Jutta Bojsen Møllers søn,
og det navn har en god klang på disse
egne. Hun blev senere formand for Dansk
Kvindesamfund. Da aftenen kom, strømmede folk sammen fra alle sogne, nord og
vest og syd og øst for Silkeborg og fra
Alderslyst. Det gamle værk var så fuldt
som en myretue. Gamle folk ude fra landet kom og spurgte mig: "Hvor er provsten, vi vil gerne se provsten". Den absolut bedste medarbejder ved basaren var
pastor Gram. Han stod i tombolaen, ved
lykkehjulet, i fiskedammen og han solgte
lodsedler. Han var oppe og nede og alle
vegne, han talte med alle. Da vi ud på
aftenen trængte til en kop kaffe med basarlagkage, sagde pastor Thuesen, sådan
som kun han kunne sige det: "Det kan jeg
ikke forstå pastor Gram, at De kan drikke
kaffe, når man tænker på al den åndelige
føde, De får".
Basaren gav så mange penge, at vi kun-

ne rejse til Horsens og købe orgelet. Men
så kom det værste til sidst. Da kirken var
næsten færdig, kom der bud, om at vi
skulle indbetale 10% af byggesummen til
Stiftsøvrigheden. Det havde vi ikke regnet
med, og vi syntes ikke, at vi igen kunne
samle ind, da vi havde gennemtrawlet alt.
Vi fandt ingen anden udvej end at prøve
en basar til. Den blev holdt i Alderslyst
Skole. Der kom også mange mennesker,
og der kom mange penge ind, men ikke
nok. Så slog tre af udvalgets medlemmer
sig sammen og indbetalte resten, så kirken
kunne stå gældfri på indvielsesdagen.
Blandt de mange gaver, vi fik var også et
par byggegrunde. De kunne ikke sælges
på denne tid, men nogle år efter blev de
solgte, og pengene betalt. Kort efter, at
kirken var indviet kom jeg til at gå bagved
to gamle mænd op til kirkedøren. Den ene
sagde til den anden: "Det var nu godt, vi
fik vor kirke". Det slog mig, at det var
folks tanker i Alderslyst. ”Det er godt. Vi
er glade for den og den er vor. Vi har selv
betalt for den”. Derfor blev der fra den
første gang en menighed i Alderslyst. Det
havde der aldrig været før. Og denne menighed er vokset støt igennem årene sammen med byen. Når jeg i dag udtaler min
lykønskning til kirken, så er det også en
lykønskning til menigheden, som har samledes i den gennem de 25 år. Jeg ønsker,
at de som skal gøre deres gerning i kirken
og i menigheden må blive glade for at
gøre den. Sådan at kirken og menigheden
kan være en lysestage, hvis lys skinner ind
i hjerterne i byen.

.
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Mit liv som tømrer
David Kristensens beretning, nedskrevet 2006-7

Jeg er født den 21. februar 1934 i Østerbording og opvoksede der på en lille ejendom, som nu betegnes Nørhedevej 52. Jeg
gik til skole i Østerbording i 7 år, derefter
tjente jeg på landet i 2½ år. Efter eget
ønske havde min far skaffet en læreplads
hos tømrermester, Mailor Ambrosiussen i
Funder, men først var jeg på ungdomsskole i Jebjerg i 5 mdr.
Det var den 1. maj 1951 at jeg kom i
lære som tømrer. Mailor Ambrosiussen
havde værksted på Grøndalsgårdvej 26,
hvor der senere blev kassefabrik. Det var
dog først den 2. maj jeg startede, idet den
1. maj var en mandag, og intet måtte påbegyndes en mandag. Intet arbejde, der blev

udført i de fire år, jeg var i lære, blev påbegyndt en mandag. Var det nødvendigt at
et arbejde skulle påbegyndes en mandag,
blev der altid lavet en lille smule lørdagen
før, så vi kunne overholde mandagsreglen.
I firmaet var der i forvejen ansat en tømrersvend, Oluf Frandsen, fra Løgager, som
hver morgen præcis fem minutter i syv
kom på sin skinnende blanke BSA motorcykel, som var hans store stolthed.
Oluf Frandsen boede Vesterskovvej i
Løgager. Han var ungkarl og boede sammen sin bror og deres to søstre, som heller
ikke var gift. De boede alle sammen med
deres mor, som blev 101 år gammel. På et
tidspunkt var de alle på folkepension.
Efter ophøret af tømrerfirmaet på Grøndalsgårdvej, arbejdede han på dørfabrikken i Lysbro.
Desuden var der en anden lærling, Bernhard Gravesen, som var to år ældre i lære
end mig.
Bernhard Gravesen blev udlært i 1953
og kom ind som soldat. Under soldatertiden søgte han arbejde på Grønland og
efter soldatertiden rejste han til Grønland,
hvor han arbejdede i flere omgange vistnok i alt 9 gange. Flere gange var han
også i Algeriet.
Vores arbejde bestod af reparation og
nybygning. På det tidspunkt var der ikke
meget landbrugsbyggeri, så det meste af
det vi lavede ved landbruget bestod af
reparation, blandt andet isætning af glas i
staldbygninger – en udpræget lærlingeopgave.
Hvert år byggede vi fire til fem enfami-
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lies huse, som for det meste blev påbegyndt om foråret, når mureren kunne
komme i jorden. Det første arbejde for
tømreren var naturligvis at lave spær, som
vi lavede på grunden, hvor huset blev
bygget. I løbet af sommeren fik vi så lavet
tag og forskalling til lofter, så mureren
kunne få vægge og lofter pudset med mørtel. Om efteråret blev der sat vinduer og
døre i huset. Vinduer og døre blev fremstillet på værkstedet om efteråret. Husene
skulle jo lukkes, inden det dårlige vejr
satte ind. De huse, der blev påbegyndt
først om foråret, kunne så være færdige til
indflytning inden jul – og de senere påbegyndte blev færdiggjort om vinteren, så på
den måde var arbejdet fordelt over hele
året. Dette mønster fulgte vi stort set år
efter år.
Mailor Ambrosiussen havde mange
ideer om at industrialisere faget, blandt
andet havde han anskaffet sig en rammepresser eller dørpresse, som vi brugte i

forbindelse med fremstilling af glatte
døre. Med denne kunne vi lime krydsfinerdøre til indvendig brug – faktisk en
forløber for de glatte indvendige døre som
er blevet brugt siden midt i halvtredserne.
Der blev også lavet forsøg med fremstilling af toiletsæder. Gamle håndværk blev
ligeledes taget i brug. Oluf Frandsen kunne den kunst at fremstille hjul af træ, selvom det faktisk var karetmagerarbejde. Når
hjulet var færdigt, blev det sendt til smeden, som så skulle lægge en jernring omkring. Til forretningen hørte også en tømmersav, hvor egnens landmænd kunne få
deres træstammer skåret op i tømmer,
lægter og brædder.
Den teoretiske side af uddannelsen foregik på Teknisk Skole på Skoletorvet i
Silkeborg, hvor vi i vinterhalvåret mødte
på skolen fra kl. 17.30 til kl. 20.30 til de
forskellige fag, som var på programmet.
Først og fremmest var det dog fagtegning,
som var det vigtigste - såsom tegning af

Savværket på Grøndalsgaardvej
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tømmerkonstruktioner og trapper. Det
kunne godt være en lang dag med først en
arbejdsdag på en kold arbejdsplads, så 15
kilometer på cykel, derefter 3 timer i en
varm skolestue, derefter 7 kilometer hjem.
Efter et par år i lære blev Bernhard Gravesen udlært, og Erling Fisker overtog hans
plads som ny lærling. Erling Fisker bor
stadig i Funder, hvor han gennem flere år
har været tømrermester.
Som førsteårslærling startede jeg med
15 kr. om ugen i løn og steg i de fire år
som læretiden varede til 21 kr., så det var
jo ikke de store udskejelser, der var råd til.
Hvis ikke man kunne få gratis kost og
logi, kunne det ikke lade sig gøre.
Efter overstået læretid den 1. maj 1955,
fik jeg arbejde i Varde, da det var småt
med arbejde i Silkeborg.
Min tid i Varde var noget helt nyt. Jeg
skulle pludselig selv finde et sted at bo og
et sted at spise. Det var nu ikke så vanske-

ligt, for der var mange tilrejsende håndværkere. Jeg fandt et pensionat, hvor der
var 15-20 andre håndværkere i samme
situation som jeg. Der fik vi fuld kost for
35 kr. om ugen, timelønnen var på dette
tidspunkt 2,78 kr.
En tid arbejdede jeg med færdiggørelsen
af den nye kaserne i Varde. Senere fik jeg
sammen med en ung fyr fra Fanø til opgave at lave tagkonstruktion på en stor hjørnebygning på Storegade.
Byggeriet var en del af renoveringen af
det gamle Varde. Man kan stadig i Varde
Mini by se, hvordan Storegade så ud før
renoveringen.
Efter et halvt år i Varde kom indkaldelsen til militæret. Den 11. november 1955
startede jeg i Randers, som var en meget
soldatervenlig by. Det var ingeniørsoldater, som på den tid var stationeret Randers.
Uddannelsen var en almindelig militær

Ejnar Lundings tømrerforretning, hvor Funder skole ligger i dag
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uddannelse med skydning og eksercits,
men det meste af tiden gik med brobygning og nedlægning af landminer, samt
rydning af samme. Der blev bygget flere
forskellige typer broer. Jernbroer som
bestod af jernelementer 2½ m. lange og
1½ m. høje. Der skulle seks mand til at
løfte sådan et element. Elementerne kunne
sættes sammen i forlængelse af hinanden
til lettere trafik, men de kunne også udbygges til virkelig tung trafik. Der blev
også bygget broer af store jernbjælker
30x30 DI profil. De var 18 m. lange. Der
skulle 20 mand til for at løfte dem, og så
skulle alle løfte på en gang. Der skete
ingen ulykker i forbindelse med håndteringen af de tunge materialer. Der blev
også bygget træbroer af forhåndenværende materialer. I alt dette byggeri blev vores håndværkeruddannelse udnyttet.
Jeg var soldat ved Jysk Ingeniørregiment i 16 måneder og blev hjemsendt i
marts 1957. Jeg rejste igen til Varde, men
først på sommeren kom jeg tilbage til
Funder og fik arbejde hos Ejnar Lunding,
hvortil også Erling Fisker var kommet og
havde gjort sin læretid færdig, da vores
læremester, Mailor Ambrosiussen pludselig var død sommeren 1955, og firmaet
ophørte med at eksistere, da ingen ville
videreføre den. Bygningen blev senere
solgt til Svend Christensen, som startede
kassefabrik i bygningen på Grøndalsgårdvej 26.
Ejnar Lundings værksted og beboelse
var beliggende, hvor nu Funder Skole
ligger. Beboelsen er nu en del af skolen.
Ejnar Lunding havde overtaget forretningen efter sin far, Jacob Lunding, som drev
tømrerforretning fra Skærskovvej 42, hvor
hans bror senere drev landbrug. Jeg vil
tro, at tømrerforretningen blev flyttet, da
Ejnar Lunding overtog den ca. 1925-30.

Til denne tømrerforretning hørte også en
tømmersav, som hovedsagelig blev brugt
til opskæring af træ fra Ejnar Lundings
egen skov. Træet blev skåret i de længder
og dimensioner, som passede til den bestemte opgave, som var i gang på det tidspunkt.
Tømmersaven blev for det meste betjent
af Poul Sørensen og Johannes Rasmussen.
Poul Sørensen stammede fra Kragelund
og var, så vidt jeg ved, udlært hos Ejnar
Lunding eller hans far. Han var ungkarl og
arbejdede og boede hele sit arbejdsliv hos
Ejnar Lunding. Han arbejdede mest på
værkstedet med inventar og kunne lave
trapper. Han ligger nu begravet på Kragelund kirkegård.
Johannes Rasmussen var født i Funder
på Grøndalsgårdvej ud af en søskendeflok
på ti. En stor del af dem har været bosat
her i Funder. En af dem, Frode Rasmussen, har været min nabo de sidste ti år.
Arbejdet hos Ejnar Lunding fulgte stort
set samme mønster som hos Mailor
Ambrosiussen. Vi byggede 5-6 huse om
året. Husene blev som regel påbegyndt om
foråret og gjort færdig om efteråret og
vinteren.
Også her blev vinduer og inventar fremstillet på egen værksted.
Efter nogle år som tømrersvend hos Ejnar
Lunding startede jeg i 1963 tømrerforretning på Funder Kirkevej 17 og fortsatte
stort set samme linie som hos Ejnar Lunding, dog uden tømmersav. Efter nogle år
med tømrerforretning, hvor der også blev
uddannet fem lærlinge, gik det efterhånden kun over til husbyggeri til salg.
”De glade tressere” var en forrygende
tid for byggeriet, priserne steg dag for
dag. Havde man købt et hus det ene år,
kunne man sælge det næste år med stor
fortjeneste. Der blev bygget huse som
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sen i 1982 med 240 m2 og nye maskiner
blev det udelukkende fremstilling af vinduer og døre. Jeg havde på det tidspunkt
fire ansatte. Torben Nielsen, som jeg selv
havde udlært som maskinsnedker, Jørgen
Pedersen, Eigil Madsen og en jugoslav
ved navn Fuat Tatarevig. Senere kom Karl
Åge til. Han overtog i 2000 forretningen
sammen med Henrik Nørgård. Forretningen drives nu videre med vindues- og
dørproduktion, samt isætning af samme.
En del tømrer arbejde er også taget ind.
Igen i 2005 blev værkstedet udvidet med
100 m2 .

aldrig før, men desværre løb det hele
løbsk. Renten steg og steg. Til sidst var
den helt oppe på 20 %, og med oliekrisen i
1972 var det hele slut. Mange havde købt
alt for dyre huse, til alt for høje renter.
Mange som byggede huse til salg, som jeg
selv, stod med huse, som de ikke kunne
sælge. Jeg havde heldigvis fået solgt det
sidste. Jeg byggede også kun to huse om
året. Der kom mange tvangsauktioner, og
kreditforeningen måtte overtage mange
huse.
Efter denne periode gik jeg over til kun
at lave værkstedsarbejde, og efter udvidel-

Værkstedet i Funder Kirkeby
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Strejftog i historien om Sinding Brugs
Af Else Nielsen

I 1888 oprettedes brugsen i Sinding på
Sinding Bygade 8, hvor man havde til
huse til 1892. Da købte man den tidligere
højskole, der lå på Sinding Hovvej 37 for
2200 kr., og hvor brugsen havde forretning indtil lukningen i 2005.
På en generalforsamling i Sinding Skole
den 16. marts 1868 blev det besluttet at
bygge en højskole. Grunden blev skænket
af Søren Hansen i Kirkegaard, og allerede
den 3. november samme år stod højskolen
færdig. Rasmus Geltzer blev forstander,
og man startede op med ca. 40 elever,
hvoraf de fleste var hjemmeboende. I
1882 holdt Geltzer op som forstander –
hans gravsten kan ses på Sinding kirkegård, mens skolen videreførtes i 10 år som
efterskole.
Brugsens første bestyrelse i 1888 bestod
af: Hans Pedersen, Laurs Mikkelsen, Christian Møller, Anders Petersen og Mads
Andersen. I regnskabsåret fra april 1900
til april 1901 er indtægterne 29.117,03 kr.,
uddelerlønnen 1.158,59 kr. og overskuddet 1.765,77kr. Ønskede man at blive
medlem i brugsen, henvendte man sig til
formanden, hvorefter bestyrelsen besluttede, om man kunne opnå medlemskab, og
hvad indskuddet skulle være. Det var
mellem 1 og 8 kr., alt efter hvor bemidlet
man var. Den første medlemsliste talte 61
medlemmer.
Af pluk fra de gamle protokoller kan
nævnes, at bestyrelsen den 1. april 1916
vedtager at nedlægge spiritushandelen på
betingelse af, at købmand Otto Christensen – konkurrenten i byen – efter løfte

også gør det. Den 20. august 1928 vedtog
bestyrelsen igen at forhandle skattepligtig
øl og vin. Den 25. august 1922 optages et
lån på 1000 kr. til bestridelse af udgifter
til elektriske installationer. Frem til 1949
blev uddeleren ansat for et år af gangen,
hvor der blev aftalt løn og forpligtelser.
For at imødegå folks behov og øge omsætningen vedtog man den 11. maj 1950
at indkøbe en ny ferm vaskemaskine til
udlejning.
Sinding brugs havde solidarisk ansvar
helt frem til 2004.
Brugsen var jo ikke kun et handelssted,
men også et servicecenter med mange
forskellige opgaver. Brugsen forestod
udlejning af forsamlingshuset, havde apotekerudsalg og havde lister fremlagt, hvor
folk kunne skrive sig på, når der blev
samlet ind til fester, jubilæer og begravelser. Udbringning af varer – også til nabobyer, hvor der ikke var indkøbsmuligheder
– aflevering af post og indlevering af tips
var et par andre funktioner. Men det allervigtigste som savnes nu, er: at folk kunne
mødes i brugsen, så tilflyttere kunne komme til at kende borgere i Sinding og stort
og småt kunne drøftes.
Tiderne blev vanskelige for de små butikker, og i 2005 måtte Sinding Brugs
lukke. Bygningerne blev solgt til Peter og
Eva, som har bevaret bygningernes stil så
flot, - så når det nu ikke kan være anderledes, er det en god løsning.
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FORMÆNDENE GENNEM TIDERNE
HAR VÆRET :
1899 – 1901 Mads Andersen
1901 – 1903 Niels Kjellerup
1903 – 1911 Mads Andersen
1911 – 1928 Mikael Mikkelsen
1928 – 1972 Georg Mikkelsen
1972 – 1982 Niels Ladegaard
1982 – 2000 Leif Mikkelsen
2000 – 2004 Kaj Dalsgaard
2004 – 2005 Nina Nielsen

Her lå 1. brugs, Sinding Bygade 8

UDDELERE HAR VÆRET :
1888 – 1895 Sahl
1895 – 1898 Østergaard ( tidligere bødkermester )
1898 – 1902 Krogh ( tidligere købmand )
1902 – 1911 Hans Nielsen ( tidligere møller i Bred )
1911 – 1949 Søren Andersen
1949 – 1984 Hans Jørgen Hansen
1984 – 2001 Else Nielsen
2001 – 2003 Lea Berg
Bygningen efter ombygning til bolig

Sinding Brugs, Sinding Hovvej 37, 1981
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Tragedien på Sejs Hede
Af Bente Krarup Rytter og J.C. Strunge Jensen

Vi befinder os i denne beretning fra Linå
sogn i 1800-tallet. Historien foregår på
Sejs Hede, som første gang optræder som
stedbetegnelse i kirkebøgerne i juli 1838.
Frederik 6. dør i 1839 og efterfølges af
Christian 8. Michael Drewsen grundlægger Silkeborg Papirfabrik i 1844, og
Grundloven gives i 1849 af Frederik 7.
1848-1850 er vi i krig om Slesvig. I 1841
har man indført sogneforstanderskaberne
som et trin i det kommunale selvstyre. De
skal fortrinsvis beskæftige sig med fattigvæsen, skoler og veje. I 1867 afløses de af
sognerådene.

I sogneforstanderskabets protokol i Linå
sogn kan man i et referat fra et møde den
17. marts 1854 læse, at Hans Rytter i Sejs,
hvis hustru og 5 børn længe har været så
syge, at det har været nødvendigt med
lægehjælp, søger om støtte på grund af
fattigdom. Han bevilges to skæpper rug
og to skæpper byg.
En måned senere har man igen familien på
dagsordenen. Tingene har i mellemtiden
udviklet sig katastrofalt. I referatet skriver man: Pastor Pontoppidan bemærkede,
at den for Hans Nielsen Rytter på Seishede lang tid stedfundne Sygdom uagtet

Hus på Sejs Hede, ca. 1910
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Snævringen ved Sejs med Sindbjerg og Stoubjerg i baggrunden, 1900
Distriktslægen flere gang have været tilkaldt have bortrykket Konen og 3 af Børnene, så at der kun er Manden og 4 Børn
tilbage, hvoraf Børnene er vedvarende
syge og Manden i en Tilstand at han ikke
kan erhverve sig det fornødne. Denne
Tilstand har krævet ekstraordinær Understøttelse for ham dels i korn og dels i penge og den vil indtil videre være at fortsætte. Med hensyn hertil mener Forstanderskabet det at nok et Lægebesøg foranstaltes og Tilsyn af en frisk Person komme
de syge til.

læge Ryge angaaende Sygdommen hos
Husmand Hans Rytter paa Seis. Efter
dette er Tilstanden uforandret, hvorfor
Lægen har indstillet at foretage oftere
Sygebesøg og forvente den med disse forefundne Omstændigheder mulige nødvendige Forandring i Medicinen Sted, lige som
det erindres, at Indberetning ville blive
meddelt Amtet for mulig tillige at få dettes
Understøttelse. Man vedtog endnu nogen
tid at yde de bemeldte fattige fornøden
Hjælp og efter Sygdommens Gang at tage
andre Foranstaltninger.

Præsten vil tage sig af det fornødne, og
allerede en god halv snes dage senere, den
1. maj, følges der op på sagen: Pastor
Pontoppidan fremlagde Brev fra Distrikts-

Da maj måned er til ende står Hans Rytter
alene tilbage med ét overlevende barn,
datteren Ane Kjerstine. I løbet af tre måneder har han måttet følge kone og 6 børn
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til graven. Den sidste, der dør, er yngstesønnen Anthon 28. maj. Hvordan kunne
det gå så grueligt galt?

Vi er ikke enige om, hvilken familie faderen stammer fra, men vi kan konstatere, at
han dør under et besøg i Sveibæk Huse i
Them sogn i 1817, da Hans kun er 6 år.
Hans mor gifter sig hurtigt og får børn
med sin nye mand. Hans møder vi igen i
kirkebogen ved hans konfirmation. Han er
da tjenestekarl i Mollerup og har opnået
den for en konfirmand høje alder 16½ år.
Det har formodentlig knebet at nå tilstrækkelig mange gange til forberedelse, eller
også har det knebet at følge med. I hvert
fald får Hans ikke som de andre drenge en
variation af karakteren ”godt” for kundskab og opførsel, men derimod en bemærkning: Maadeligt forsømt formedelst
Forældrenes Uformaaenhed.

Det er klart, at det mere end 150 år senere
vil være svært at give et nøjagtigt svar på
dette spørgsmål, men vi vil forsøge, så
godt vi kan, at redegøre for, hvad vi kan
læse ud af kirkebøger og andre skrifter fra
tiden.
Ægteskab og børnefødsler.
I juli 1839 er ungkarl Hans Nielsen fra
Hårup blevet viet til pigen Ane Marie
Pedersdatter i Linå kirke. Det må siges at
være på høje tid, hvis deres første barn
skal være ægtefødt, for allerede den 24.
august ser datteren Karen Marie dagens
lys. Det må især have haft betydning for
bruden, for hun bliver nemlig selv betegnet som ”uægte” i kirkebogen, da hun
bliver født i 1818. Oven i købet skriver
præsten i kirkebogen under bemærkninger: Slegfreds Barn Moder introduceres
ikke til Eksempel for andre. Det er slemt
på denne tid. Derimod er der hverken
bemærkninger, da den udlagte barnefader,
Peder Jochumsen fra Hårup, 14 dage før
Ane Maries dåb, bliver viet til Karen
Hansdatter, eller da konen 6 måneder
senere føder ham en datter, der også bliver
døbt Ane Marie. Vores Ane Marie får dog
hurtigt en stedfar, da hendes mor, Ane
Olesdatter gifter sig med Mads Axelsen
fra Linå.

Man fornemmer kraftigt, at ingen af de to
ægtefæller har haft en barndom på livets
solside.
For at følge dem på vejen mod tragedien i
1854, må vi udover kirkebogen ty til folketællingerne, der fra 1840 finder sted
hvert femte år. Dette år bor de på den gård
i Hårup, der bærer landsbyens navn. Haarupgaard er en stor gård med et pænt folkehold. Den ejes af Søren Hansen, der har
været forlover ved deres bryllup. På gården bor også Ane Maries mor og stedfader. Mads Axelsen arbejder ligesom svigersønnen som daglejer. I august 1841 får
de deres andet barn, Ane Kjerstine, hende,
der mange år senere som det eneste barn
overlever tragedien. Nu benævnes de som
husfolk på Sejs Hede, det vil sige som
lejere af et hus. Haarupgaard ejede den
største lod på Sejs Hede, matrikel 6 Haarup Bye, og det er sandsynligt, at huset
hører til gården.

Men tilbage til Hans og Ane Marie.
Hans hedder egentlig Hans Jørgen Nielsen
og har fået tilnavnet Rytter fra sin morfar,
der i folketællingen i 1801 betegnes som
Huusmand med Jord og faar Pension som
afskediget Rytter. Hans’ far, Niels Hansen
Jørgen, er husmand og skrædder i Hårup.

I 1845 er Hans stadig lejer og daglejer, og
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de har nu 3 døtre. Ved folketællingen i
1850 er han blevet husmand og går stadig
ud som daglejer. Familien er blevet forøget med 3 drenge, Niels, Mads og Laurs,
opkaldt efter farfar, (sted)morfar og oldefaderen, der havde givet familien tilnavnet
Rytter. Inden året er omme, er familien
øget med en lille Anthon. Ane Marie har
på 11 år født 7 børn. Hun har altså uafbrudt enten ammet eller været frugtsommelig. Det er ikke så usædvanligt på det
tidspunkt. Hvad der er usædvanligt er, at
alle 7 børn er i live i en tid med stor børnedødelighed. Det ser altså ud til, at familien klarer sig rimeligt. Som daglejer og
husmand har Hans Rytter dog i modsætning til den del af hans naboer, der har
træskomagerhåndværket som erhverv ved
siden af jorden, kun en beskeden indtjening, der kan gøre det svært for ham at
forsørge den stadigt voksende familie. Er
det derfor, at han i maj 1853 må sælge sit
hus?

der foroven havde et Lyngtæppe, til Siderne den raa Jord, og i et saadant fugtigt
Rum boede 9 mennesker Nat og Dag i 3 til
4 Uger, medens Konen var frugtsommelig
og senere hen paa Efteråret fødte en dødfødt Dreng (29. september, siger kirkebogen).
De forlod nu denne Bolig kun for at flytte
ind i et midlertidigt opført, raat og ikke
gennemtørt Bindingsværkshus af sædvanlig, dog i dette Tilfælde ulastelig Bygningsmaade, men om Efteraaret drev Vandet ned af Væggene, og Gulvet, der var
lagt paa en sur og alholdig Jordbund, blev
optraadt af Fugtighed. Naar man dertil
føjer den Kendsgerning, at Familien i det
hele taget førte en ussel Levemaade, og
hele Eftersommeren for det meste levede
af umodne Kartofler, Tyttebær og Blaabær, og at de i Efteraaret og Vinteren led
føleligt af Kulde og Urenhed, saa bliver
det sørgelige Udfald af Sygdommen mindre paafaldende.

Distriktlæge Ryges beskrivelse af familiens bolig
Oplysningen om salg af huset får vi i et
brev skrevet af distriktslæge Ryge dagen
før 10-årige Niels som den første dør den
5. marts: I Maj 1853 solgte Manden
(Hedebonden) sit hus, og i den første Tid
derefter boede hele Familien i et såkaldt
Lynghus, eller et Rum, som forneden har
den blotte Jord, foroven og til Siderne et
Lyngdække. Et sådant Hus er den største
Del af Aaret endog for koldt til Kreaturer,
og Beboerne måtte derfor efter nogen Tid,
fordi det blev dem for koldt, fraflytte det
elendige Opholdssted. Her er vel lagt den
første Spire til Sygdommen, især ved Forkølelse om Natten. For at kunde ligge
varmere gravede de dem nemlig ind i en
Jordbanke, og de fik således en ny Bopæl,

Efter læsning af denne første indberetning,
får man det indtryk, at han nærmest opfatter sygdommen som en følge af underernæring i forbindelse med dårlige boligforhold. I kirkebogen kan man læse, at dødsårsagen angives som ”langsom nervebetændelse”, den sygdom, som vi kalder
tyfus. Tyfus er en speciel form for salmonellainfektion, der smitter fra menneske til
menneske via føde eller drikkevand.
Hvilke hændelser, der har skabt det sørgelige udgangspunkt for familien, fraflytningen fra huset i foråret 1853, ved vi ikke,
men der er tilsyneladende ikke tale om, at
sygdommen trods dens smittefarlighed
breder sig til de øvrige familier på heden.
1853 er jo ”koleraåret”, men den sygdom
kommer ikke til Silkeborgegnen. Der ses
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heller ikke speciel nød i form af dårlig
høst hverken i 1852 eller 1853. Treårskrigen er forbi og har selvfølgelig sat sit spor
på egnen, men ikke særlig dybt. Det er
dog dyrtid. Alle varer er steget voldsomt i
pris. Det virker mere, som om det er personlige problemer, der har ramt familien
og ført den ud i fattigdom. Ane Marie er
med de mange børn og en ny graviditet
spændt hårdt for, og hjælp fra de ældre
kvinder kan hun ikke få, da både hendes
mor og svigermor er afgået ved døden
allerede først i fyrrerne.

strofens omfang.
Med datidens forudsætninger kan ingen
vel bebrejdes noget. Sogneforstanderskabet tog sig af sagen på grundlag af de
henvendelser, de fik fra Hans Rytter og
distriktslægen og bevilgede hjælp, som
svarede til tidens standard. Distriktslægen
var magtesløs, men gjorde, hvad han kunne ud fra sin og datidens viden om infektionssygdomme og deres behandling.
Hans Rytters liv efter katastrofen.
Hans og hans datter bliver boende i Hårup. I 1856 bliver Ane Kjerstine konfirmeret. Men vi leder forgæves efter hende i
kirkebogen, da hun er ved at være giftefærdig, og desværre finder vi hende i 1860

Familiens dårlige fysiske tilstand kombineret med manglende muligheder for behandling har naturligvis bidraget til kata-

Niels Hansen (Rytter) med familie
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i kirkebogen blandt de døde. Hun bliver
kun 19 år. Det er næsten ikke til at bære,
og det må det heller ikke have været for
Hans Rytter. Han flytter til Linå, hvor han
arbejder som tjenestekarl på en gård. Det
er forståeligt, at han ikke har lyst til at
indgå ægteskab igen.

haft en lokalhistorisk forening på Sejs
Hede.
Læs mere om familien og kilderne til
historien på foreningens hjemmeside
www.sejs-silkeborg.dk

Og nu springer vi frem til en varm junidag
i 2006. På sin terrasse sidder formanden
for lokalhistorisk forening i Sejs med en
besøgende. Den 82-årige Erling Hansen
fra Hals har begivet sig på tur for at finde
sporene efter sin oldefar. Oldefaderen har
boet på Sejs hede. Vi finder i fællesskab
frem til en masse oplysninger. Familien er
helt uvidende om oldefaderens tragiske
fortid, men de ved, at han, Hans Nielsen
Rytter, i 1867 i sit andet ægteskab bliver
gift med oldemoderen, Antomine Nielsen
i Linå kirke. Antomine er enke. Hun har
mistet sin mand og lille søn. Og nu gifter
hun sig så med den langt ældre Hans Rytter. Året efter får de Erling Hansens farfar, Niels Hansen, som bliver faderløs, da
Hans Rytter dør i 1875, 64 år gammel.
Antomine er atter enke, men denne gang
med tre små børn.
Vi nøjes med at følge sønnen, Niels Hansen. Han gifter sig i 1892 i Gråbrødre
sogn i Viborg. Hans far er nævnt som
Hans Nielsen Rytter. Familien Hansen
flytter til Aalborg, hvor Niels Hansen
arbejder som cementmøller på cementfabrikken Norden. Ægteparret får 6 børn, 2
drenge og 4 piger, som har børn og børnebørn. Hans Rytters barnebarn Hans Anders Jørgen Hansen, Erling Hansens far,
får alene i sit ægteskab 9 børn, så trods
tragedien bliver Hans Rytter stamfar til en
stor og levende Rytterslægt. Men dette
havde vi ikke vidst, hvis vi ikke havde
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Lemming Centralskole 1963 – 1992
Af Bent Thor.

SKOLENS MÅL

byers borgere tættere sammen gennem
forældremøder, fællesaktiviteter og skolefester. I starten sad Nissetfolkene samlet
og ligeledes dem fra Lemming, men ved
en snedig strategi lykkedes det at få dem
blandet ved at lave arbejdsgrupper, som vi
havde sammensat. F. eks. lavede vi et
projekt omkring en ny legeplads. Her var
det lidt svært ikke at komme i snak, når
der blev gravet og regeret med måltagning, tegninger, stolper og jernkæder. Et
par øl i pauserne hjalp også til at løsne
stemningen. Sammen med mange andre
tiltag kunne vi glædeligt konstatere, at
mennesker fra de to landsbyer var begyndt

Lemming Centralskole havde fra 1969 det
mål, at eleverne skulle føle sig trygge
uden væsentlig mobning, og de skulle føle
den nærhed en lille skole kunne give ved,
at alle lærere kendte alle elever og familierelationerne i store træk. Samtidig satsede vi på at give børnene den størst mulige indlæring og viden ud fra den enkeltes
muligheder. Før Centralskolens start i
1953 havde der været et skarpt skel mellem folkene fra Nisset og dem fra Lemming. Her prøvede vi på skolen, at være
den berøringsflade, der bragte de to lands-

Lemming Skole, 1981
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at komme sammen privat og endog tage
på ferie sammen osv. Processen var godt i
gang.
Fra skolens start i 1953 cyklede 95% af
eleverne til skolen. Det gav problemer i
cykelkældrene, hvor der oftest var 70-80
cykler. Der var stativer til alle, men var
man lidt sent på den om morgenen, kunne
det være svært at få sin cykel bugseret ind
mellem de andre og i stativet. Følgelig var
der punkterede cykler, lys der ikke virkede eller andre defekter, så vi havde et
nødtørftig beredskab, så eleven dog kunne
komme hjem. Der blev snakket om sabotage, piftning af dæk m.m., og gårdvagten
havde i perioder skærpet opmærksomhed
på cyklerne i frikvartererne. Årligt havde
vi politieftersyn, hvor cyklerne fik en
godkendelsesmærkat, hvis alt var i orden,

ellers måtte far eller mor derhjemme i
gang med at udbedre defekterne. Først da
vi fik skolebus i 1970’erne forsvandt problemet.
SKÆG OG BALLADE
Den daglige omgangstone mellem elever
og lærere var ret fri, men børnene havde
stadig respekt for, at hvad læreren sagde
stod til troende. Dagens højdepunkter var
de historier, vi kunne binde hinanden på
ærmet.
Midt i 1960’erne havde Lemming kommune ansat en lærerinde, som havde første
skoledag den 1. april. Det var der vist
ingen, der tænkte nærmere over, men da
damen krydsede gårdspladsen, var der en
vaks elev, der sagde :”Do tawt nøj!” (du

5. og 6. klasse har projekt om regnskoven, 1990
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tabte noget). Hun stoppede op og vendte
sig blot for at høre eleven sige:
”Aprilsnar”. Hun skældte drengen grundigt ud i stedet for at tage det fra den gemytlige side, men det resulterede i, at hun
blev mobbet og drillet af børnene og få
måneder efter sagde hun sin stilling op, og
vi så hende aldrig siden.
En gang sidst i 1960’erne var der meget
snak om flyvende tallerkener. Børnene
spurgte, og lærerne svarede så godt de
kunne. På den tid havde vi ingen lærerværelse, og lærerne gik i frikvartererne hjem
i de nærliggende boliger. En stille onsdag
efter 9 – frikvarteret fortalte jeg så mine
elever, at der lige var landet en flyvende
tallerken på en mark ude på Grauballevej.
Det grinede de meget af, og nogle sagde:
”Det er da løwn!” Andre så skeptiske ud
og undervisningen fortsatte. Efter 11–
frikvarteret skulle jeg så have den samme
klasse, og en af eleverne havde hånden
oppe og ville høre, om de havde sagt mere
om den flyvende tallerken. ”Jamen, I tror
jo ikke på det, så det kan vel være lige
meget!”. Men de blev ved, og jeg fortalte
dem så, at der var masser af politi derude,
og at området var blevet spærret af. Middagsfrikvarteret på fem kvarter startede en
kvart i tolv, og jeg var spændt på, hvad
der skete. Normalt kørte halvdelen af
eleverne til Lemming og den anden halvdel efter Nisset, men netop den onsdag
kørte alle efter Nisset og Grauballevej. I
timen over middag var der ikke én, der
mælede et ord om sagen – man skulle jo
nødig tabe ansigt!
På skolen havde vi nogle elendige tavler, men ingen penge til nye. Vi fandt ud
af, at der var noget der hed tavlelak, og
det skulle prøves. Vi ville være sikre på,
det virkede, inden vi købte en større
mængde, så af en lille dåse skulle der

males små firkanter på alle tavler, og når
det var tørt, ville vi så vurdere, om det var
til at skrive på.
Jeg havde aftalt med lærerne, at jeg som
en flue på væggen skulle komme ind i alle
klasser, male den lille sorte firkant på
tavlen, alt mens undervisningen fortsatte og så forsvinde igen. Selvfølgelig tiltrak
det sig børnenes opmærksomhed, og en
meget fodboldinteresseret dreng rakte
fingeren i vejret og spurgte, hvorfor jeg
malede en sort firkant på tavlen! ”Jo”,
svarede jeg ”der er lige blevet ringet om,
at manden der har lavet tavlen er død, så
for at ære ham maler vi en sort firkant på
alle tavler! ”Grebet ud i luften, men til
min overraskelse sagde den fodboldinteresserede elev, at det var ligesom i England, hvor en flyvemaskine med spillere
fra Manchester var faldet ned. Her spillede alle spillere næste lørdag med et sort
bind om højre arm. Længe efter på et
forældremøde fik vi stillet et par pinlige
spørgsmål, om en der var død og tavler!!
NYE TIDER
Indtil 1969 blev skolen drevet som en
typisk landsbyskole. Der var meget lidt
samarbejde med hjemmene, og for børnene var der årligt meget få arrangementer,
der adskilte sig fra dagligdagen. Juleafslutning i skolens aula, en sommerudflugt
med tog til en større by og årsafslutningen
den sidste dag i skoleåret, hvor skolekommissionen overværede en overhøring af
eleverne i de forskellige fag samt gymnastikopvisning. Skolekommissionen beundrede de udstillede arbejder i håndarbejde
og sløjd, som eleverne efterfølgende fik
med hjem – og så var der sommerferie.
Fra 1969 var der samlet et hold af unge
lærere, der havde lyst og energi til noget
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mere og op i 1970’erne fik vi bl.a. indført
forældremøder og forældreuger, hvor
forældrene uden at melde det forud kunne
komme på skolen og overvære undervisningen. For eleverne blev skoleafslutningen afløst af en idrætsdag – olympiadedagen. Om foråret var der en emneuge, inden sommerferien lejrskole på Ahl Hage, i
november skolefest med skolekomedie, vi
slog katten af tønden til fastelavn og havde en klippedag i december.
Efter kommunesammenlægningen i
1970 blev kommissionen i Lemming erstattet af et skolenævn – senere skolebestyrelse, bestående af lokale repræsentanter af forældre, valgt for 4–årige perioder.
Dem havde skolen et fint samarbejde med
og sammen arrangerede vi bl.a. aktivitetsaftener. Vi fik dannet børnehaveklasse, et
velfungerende skolebibliotek og senest en
fritidsordning. Ca. hvert 4. år måtte alle
kæmpe for at bevare skolen. Faldende
elevtal midt i 1970’erne blev løst ved, at
vi på mere eller mindre frivillig basis fik
overført elever fra Sejling og Serup og
samtidig blev vi en fuld årgangsdelt skole.
Senere blev 7. klasse barberet væk, og
sidst i 1980’erne var skolen i spil i kommunens planer, strukturdebatter og skoledebatter, og i avisen kunne ses overskrifter som: Forældrene i Lemming raser, 4–
klasset forskole i Lemming og Lemming
skole lukkes.

cherede alle på en lang række, land for
land, fra skolegården om på sportspladsen.
Især sidst i 1970 erne, hvor der var over
130 børn på skolen, var det et imponerende optog, hvor de sidste lande ikke havde
forladt skolegården, da de første havde
taget opstilling på sportspladsen. Her udtrykte skolelederen en tak for året, der var
gået og fair play i de forestående kampe.
Mens forældrene heppede på sidelinjen,
blev der kæmpet i fodbold, sækkevæddeløb, kartoffelløb, orienteringsløb m.v.
Dagens højdepunkt faldt til sidst ved den
traditionelle fodboldkamp mellem eleverne og lærerne. Hvert år troede eleverne, de
kunne vinde, men de blev skuffede, for vi
havde til alt held en 3-4 lærere, der var
vant til at spille, og det gjorde udslaget.
EMNEUGERNE
De var en af oaserne i den daglige skoledag. Skemaet blev brudt op og vi havde
emner som : Energi, vand, hygiejne før og
nu. Lemming år 1950 og lilleby m.fl. Alle
skolens elever, som ved ”olympiaden”,
blev blandet på hold, som lærerne dannede, så de blev et mix af store og små, stærke og svage.
Ved den emneuge der hed lilleby, prøvede vi at lave et minisamfund med handlende, virksomheder, postvæsen, avis, politi
og borgmester. Om middagen blev der
solgt mad af skolekøkkenholdet og købt
for de penge, vi selv havde fremstillet.
Posten blev omdelt og avisen med nyheder blev trykt, og hvis der var uoverensstemmelser, blev politiet tilkaldt, og dagen
efter kunne man læse vrede læserbreve i
avisen fra forurettede personer. Det blev
en virkelig god uge, hvor eleverne fik
øjnene op for, hvordan dele af samfundet
fungerede.

IDRÆTSDAG ”OLYMPIADE”
I dagene inden ”olympiaden” der markerede skoleårets afslutning, var eleverne
beskæftiget med at lave nationsflag, både
små til deltagerne og et stort til holdet.
Alle elever samledes i skolegården, hvor
landeholdene blev stillet op med en flagbærer i spidsen. Efter opvarmning mar-
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Indianerne på scenen i ”Det ellevilde Westen”, 1983
SKOLEFESTER OG KOMEDIER

til at være røvere, prinsesser, betjente eller
trolde, ligesom mange forældre og skolenævnet gav en hjælpende hånd.
Til generalprøven om eftermiddagen var
pensionisterne inviteret. Det var de glade
for og under det efterfølgende kaffebord
takkede formanden og overrakte en pengegave til elevkassen. Børnene havde
herefter fri indtil sminkningen om aftenen,
men af praktiske grunde blev de på skolen
og spiste sammen et lækkert måltid mad,
som husholdningslærerinden stod for. De
nervøse elever blev så sminket for anden
gang inden selve hovedopførelsen.
Skolekomedierne hed ”Pølsemandens
måneraket”, ”Det ellevilde westen”, ”Den
røde væske” og ”Fysik for viderekomne”
m.fl. Ved opførelsen af ”Den røde væske”

Enhver skole med respekt for sig selv skal
da have en skolefest. I 1969 samlede vi
alle gode kræfter for at stable en skolekomedie på benene. Gymnastiksalen var
stedet, hvor vi byggede en scene af bænke
uden ryglæn og bordplader, som vi havde
lånt af Nisset Forsamlingshus. En stor
rullemadras til de mindste børn at sidde på
lå foran scenen og bagved i rækker, stole
fra klasseværelserne til publikum. 7. klasse var aktører, lærerne instruktører, og
scenedekorationer, kulisser og effekter
blev med børnenes hjælp fremstillet af
faglærerne i sløjd, formning og fysik,
mens andre lærere stod for regnskabet,
indøvede rollerne eller sminkede eleverne
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indgik der i forestillingen, at der skulle
tabes en kolbe, og der skulle udvikles lidt
røg. Fysiklæreren blev sat på opgaven, og
han konstruerede et sindrigt system under
scenegulvet, hvor to væsker ved et forsigtigt træk i en snor skulle blandes og udvikle lidt, der lignede røg. Det skulle så komme op gennem et glasrør, der var boret
gennem scenegulvet. Uheldigvis ramte
kolben præcis ned på glasrøret under forestillingen, så hele den kemiske proces blev
udløst på én gang, fordi ”sagerne” under
gulvet væltede, og røgen pulsede ukontrolleret ud af revner og sprækker. Der må

være udviklet salmiakdampe, for da dunsterne trængte ned i gymnastiksalen reagerede først de små elever på rullemadrassen, derefter publikum nedad i salen, som
havde de fået en skovl i panden. Det var
heldigvis slutscenen, så da vi fik luftet ud
var alt godt igen, men alle, bortset fra vi
der stod for det, troede, det var en del af
komedien.
Da forsamlingshuset stod færdig i 1973,
opførte vi vores skolekomedier med efterfølgende skolebal, der – og altid for fulde
huse – og lidt til!

Temauge ”De gule cykler” for 5. og 6. klasse, 1989
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AKTIVITETSAFTENER.

med bl.a. musik og sang. Aftenerne var en
stor succes med ofte langt over 100 deltagere bestående af børn og forældre, men
også beboere uden børn på skolen, bedsteforældre og pensionister deltog.
Der foregik alt muligt. Hver forening
planlagde en aften inden for netop deres
område. To foreninger kunne slå sig sammen om en aften, som da husmoder- og
jagtforeningen stod for en madaften med
vildt og efterfølgende vinsmagning.

Sammen med skolenævnet planlagde vi
årligt 6 aktivitetsaftener i vinterhalvåret.
Vi holdt møde med alle lokale foreninger,
der ønskede at deltage og de 6 aftener blev
fordelt mellem borgerforeningen, skolenævnet, skolen, husmoderforeningen,
jagtforeningen og idrætsforeningen. Det
var en ny måde at inddrage lokalsamfundet og udnytte skolens faciliteter. I de 5 –
6 år vi havde aktivitetsaftener, var der
også private, der tegnede sig for en aften

7. klasse opfører "Artigbald på besøg", december 1977
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Jens Jensen, Refshale
– en folkemindesamler fra Kragelund
Af Margit Jensen
Den 5. oktober 1883 udsendte folkemindesamleren Evald Tang Kristensen sammen med en række andre kendte mænd en
opfordring gennem Højskolebladet til at
danne et samfund med det formål at optegne og indsamle, hvad der fandtes af
folkeminder, og udgive det bedste af det,
der blev indsamlet, i et tidsskrift.
Blandt de mange mænd og kvinder, der
ved denne lejlighed kom med i arbejdet
for at redde den mundtlige overlevering,
var ungkarl Jens Jensen, Refshalegård i
Kragelund Sogn, mellem Silkeborg og
Viborg. Han optegnede og indsendte en
mængde spændende stof i årenes løb til E.
Tang Kristensen og senere til Dansk Folkemindesamling. I Tang Kristensens bøger vil man gang på gang finde bidrag fra
Jens Jensen, første gang, i tidsskriftet
”Skattegraveren”. Hovedparten af materialet har dog henligget utrykt som en gemt,
men ikke glemt skat, som i dag befinder
sig på Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv.

terladt sig, og som sikkert ville have været
spredt for alle vinde, hvis ikke Jens Jensen
havde reddet disse på auktionen, hvor han
købte et helt læs af Aaboes papirer. Denne
samling findes også på Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv.
Jens Jensen har om sig selv meddelt følgende: Han er født i Refshalegård søndag
den 3. juli 1865. Hans fader var gårdejer,
sognefoged og dannebrogsmand, Ole
Christian Jensen, født 1834 og død 1907.
Hans moder, Andrejette Sørensen, var

Jens Jensen er en udpræget hjemstavnsforsker med øjne og øren åbne for de nedarvede kulturelle ejendommeligheder, som
”den nye tid” for så hårdhændet frem
over, og han har været en alsidig samler.
Gennem læsning af trykte bøger fik hans
trang til forståelse af forholdene gennem
tiderne god næring, og han havde evne til
at tænke over, hvad han læste, hørte og så.
Men foruden sine egne optegnelser indsendte Jens Jensen også en del hefter,
optegnelser, breve m. m., som afdøde
lærer J. P. Aaboe i Engesvang havde ef-

Jens Jensen 1883
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i hans tid, de tre sogne, Kragelund, Funder
og Engesvang, blev skilt ud i tre selvstændige kommuner.
Jens Jensen levede livet igennem som
ungkarl, og han døde den 10. august 1941.
Jens Jensens arkiv rummer optegnelser
om stort og småt, der er sket i sognet, og
bl.a. også dagbogsoptegnelser om oplevelser og om bysladder, som han selv er en
del af. Vi får dog også et indblik i mere
filosofiske overvejelser om tidens og livets gang. Et meget spændende materiale,
som vi her bringer et eksempel på. Det
dækker bare to måneder, men vi kommer
alligevel her helt tæt på livet i Kragelund
sogn på denne tid.
Dagbog, januar og februar 1900:
1. januar: Præsten, pastor Sørensen udtalte i dag: I mine drengeår den gang jeg gik
i skole, tænkte jeg, dersom du oplever den
tid vi skal til at skrive 1900, da vil der vist
indtræffe noget overordentligt, noget som
du ikke har eller vil komme til at opleve.
Men når vi bliver ældre får vi et andet syn,
eller måske bedre. I dag da vi nu skriver
1900, så er der jo slet ingen ting der passer
ud over det dagligdags. Dagene kommer
og går som dagene forud, og vel også som
dagene efter.
Også jeg tænkte, som yngre noget lignende, at når vi kom til den tid at vi skrev
1900, da ville det være en tid der var mere
mærkelig end som almindelig. Meget vel
er der jo en vis poesi og eventyrlig skær,
der hviler over den evige ustandselige
rullende tid, med den tågede mørke fortid,
der hyller sig ind i sagn og forestillinger,
og den endnu tågede men desto mere lysende håbende fremtid. Det være nu som
det er, men det er, som pastor Sørensen

Jens Jensen 1935
født 1841 og død 1899. Hun var datter af
kreaturhandler Søren Rasmussen i Kragelund.
Jens Jensens farfar var Jens Christensen
(Degn), dennes fader var Christen Jensen
(Degn), hvis fader var Jens Christensen
(Degn), og sidstnævntes fader, Christen
Degn, der var født 1695, var måske en søn
af sognedegnen, Matz Christensøn i Kragelund.
Jens Jensen overtog sin fødegård i 1901,
og året efter blev han beskikket til sognefoged, et embede, han røgtede med omhu,
indtil han i 1933 måtte frasige sig det på
grund af svigtende helbred. Da han havde
været sognefoged i 25 år, blev han udnævnt til dannebrogsmand. Fra 1904-23
var han medlem af Kragelund sogneråd og
fra 1913-23 var han dets formand. Det var

46

også udtalte, ikke selve tiden som holder
vore tanker og forestillinger fanget, tiden
er et tabula rasa, som et ubeskrevet rent
papir. Det er indholdet som giver tiden sin
værd, det er vort livs indhold som giver
den sit præg.
Der har været en ret interessant kamp
oppe, angående om året 1900 skal regnes
for det 1. år af det tyvende århundrede. De
lærde astronomer har for længst fastslået
at det nittende århundrede slutter og at det
tyvende århundrede begynder den 1. januar 1901. Desuagtet har der i blade og tidsskrifter været ført en stor kamp om fastsættelsen af dette tidspunkt. Flere lande
Sverige og Tyskland har fejret århundredskiftet i dag. Den danske kulturminister
Biskop Sthyr har udstedt et cirkulære,
hvor det henstilles til præsterne om de vil
mindes århundredskiftet i år fra prædikestolen eller de foretrækker at vente til
næste år, alt efter eget forgodtbefindende,
ligeledes henstilles det til egen bestemmelse om der skulle ringes med kirkeklokkerne nytårsnat kl. 12. Men det synes, at
man næsten ingen steder her i landet ville
vente til næste år med århundredårs festlighederne.

da er vi alle gået bort selv de små pattebørn i dag, også de er borte og en ny fremmed slægt lever med deres sorger og glæder.
Præsten udtalte i dag det er et præg for
tiden, at der holdes fest ved indvielse af
alt nyt. Men man ved i grunden slet ikke
hvad det nye vil bringe. Ja, det er egentlig
underligt at holde fest for noget man slet
ikke kender. Men kommer det ikke af at
der er en lyst oppe i tiden til at holde fest,
så griber man efter enhver som helst ny
ting, for at have en anledning til at holde
fest til at glæde og more sig. Mange ældre
mennesker har udtalt at beskedenhed og
troende enfoldig, som førhen var ret almindelig blandt almuebefolkningen, nu
svinder mere og mere, og er nu en sjældenhed at finde.
3. januar: – Jeg kørte i dag min søster
Maren over til stationen, hun har været her
hjemme siden nytårsdag. Juledag hentede
jeg Andersens, og kørte dem hjem 2. juledag, nytårsdag hentede jeg Rasmussens.
Alle de store højtidsdage må jeg være den
elskværdige tjener. Jeg ville gerne have
været til kirke i jul, jeg tror ikke jeg har
fået de sidste år – vel at mærke højtidsdage – da må jeg bidrage til at andre morer
sig. På vejen over til Moselund fortalte
Maren mig blandt andet, at fa´er i går
aften havde fortalt hende følgende: Hunden havde nemlig gøet næsten hele forrige
nat – hvad han altid gør, når han bliver
lukket ud, og ikke må ligge inde på sofaen; ”Åh” siger Maren ”her kommer vel
ingen tyve.” ”Jo det er netop det der har”
siger fa´er ”men det er nu flere år siden.
Manden (tyven) er død også for nogle år
siden. Men der er ingen andre der kender
noget til den historie end din moder. Jeg
vågnede en nat, og hørte en mistænkelig

Det er en sjælden forandring nu at skulle
til at skrive 19 i stedet for 18, som nu har
været herskende i hundrede år. Slægter er
født og igen gået til hvile. En af de ældste
her i sognet er Anders Anchersen i Stenholt han er 85 år gammel. Søren Andersen
i Engesvang der døde for en 3 år siden var
den gang det ældste menneske her i sognet, han var over 90 år gammel. Constantinus Jensen, der døde ude på fattiggården
var født 1810 og blev højt op i firserne.
Men her i egnen lever ingen, der er født
før år 1800, de er alle til hobe gået bort.
Og tænk! Når der om 100 år skrives 2000,
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lyd. Jeg stod op gik ind i dagligstuen og så
da, at der var lys inde på mit kontor. Da
jeg kom hen i døren stod der en mand ved
min skrivepult med et lys i den ene hånd,
med den anden hånd undersøgte han skuffer og papirer. Han opdagede ikke mig,
idet han vendte ryggen til døren. Jeg gik
da hen til ham og langede ham bagfra en
sådan lussing, at han var lige ved at falde.
Sagen blev afgjort mellem os i stilhed,
ingen fik det at vide. Manden er som sagt
død, jeg har ordnet mange sager for konen. Manden var meget godt huskendt.”
Jeg blev, da Maren fortalte dette, lidt i
tvivl om sagens rigtighed, men umuligt er
det måske ikke. Da Maren havde siddet en
stund siger hun: ”Jeg kom til at tænke på
Niels Jensen, Bøllingsøhus”, men i det
samme tænkte jeg; ”Nej det kunne han
ikke gøre”.
Ham havde jeg nu ikke tænkt på, men
jeg tænkte på Andreas Laursen, men
tænkte igen; ” Nej det kunne han ikke
gøre”!! Så kom jeg til at tænke på Anders
Drejer – skulle det have været ham? –
Samme tid fortalte fa´er også, at Sine i
Klosterlunds moder skulle have sagt til
hende – Sine – at hun og hendes mand J.
N. Anchersen var halvsøskende. – Den
gang hun lå på dødslejet.
Dette har jeg hørt flere gange omtalt –
men underligt er det, at søskende bliver
gifte med hinanden. En ting er da sikkert,
J. N. Anchersen var i sin ungkarledage
musikant og han spillede, ved barselgildet
den dag hans kone blev døbt. – Det er der
ikke en hver der gør!!
Fa´er fortalte endvidere: at han havde
betalt 200 kr. som kautionspenge for hans
broder Christian Jensen i Funder, dette
havde han (fa´er) aldrig omtalt til nogen.

Kolonien (Frederiksdal) i forsamlingshuset. Emnet var ”Kirkens forhold til det
sociale spørgsmål”. Der har i den sidste
tid været afholdt flere lignende møder her
i egnen i Ans, Levring og Silkeborg. Ved
disse møder har den bekendte socialistagitator redaktør Sabroe fra Århus været til
stede, og flere af egnens præster.
I mandags begav jeg mig over til Kolonien til mødet, dels af nysgerrighed, dels
af den grund, at jeg ikke har kunnet fatte
betydningen af slige møder. Der var kommen mange mennesker til stede. Ca. 300.
Entreen var sat – i forhold til lignende
lejligheder – meget højt – 20 øre. Længe
før mødet strømmede folk i store skarer til
huset, så at alle pladser, også trapper,
vinduer var tæt pakket med tilhører.
Pastor Sørensen, Kragelund, holdt indledningsforedraget. Han udtalte at nægtes
kunne det ikke, at der var meget berettigelse i det sociale spørgsmål. Der fandtes
her i verden så meget nød og elendighed,
og det var en menneskepligt at komme al
den fattigdom og nød til hjælp.
Præsten fremsatte derefter, at det var
kirkens gerning og mål at indvirke på
menneskehjertet, så det ved en genfødelse
af egen frie drift, ja af lyst og trang udretter dette, og ikke ved love og tvang, thi i
sidste tilfælde var det ikke kristendom, og
havde intet med kristendom eller kirken at
skaffe.
Pastor Rÿgge Jensen, Thorning talte i
lignende retning, han ville slå fast, at præsternes opgave ikke var en slags polititjeneste øvrighedspersonlighed, for Gud
riges tjeneste. Nej, det sande kristelige
sind var et frivilligt sindelag, det kender
ikke til tvang eller love. Kristendommen
kommer indefra, vokser sig indefra og
udefter i menneskets hjerte.
Men det sociale spørgsmål, der formes

15. januar – I dag var der møde ude på
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og dannes udenfor, og kommer til os udefra, som et rent ydre livsspørgsmål, der
efter den måde på hvilke den frembæres,
ikke har noget med kristendommen at
gøre.
Jeg udtalte på mødet i Levring, at jeg
anså den franske revolution som ophavet
til socialismen. De store franske tænkere:
Voltaire, Resoue (Rousseau) og hvad de
nu alle hed, gav ideen til revolutionen, gav
disse frie tanker der blev gjort til virkelighed under revolutionen. Dette blev modsagt af Sabroe. Ja, de store franske og
tyske tænkere, lærte om den personlige
menneskefrihed. Disse store mænd havde
intet med revolutionen at skaffe. Hvad der
skete under den franske revolution var
dette: Adels- og godsejerstanden blev
styrtet og i stedet for, kom kapitalisten og
indtog pladsen. For arbejderen fik revolutionen ingen betydning, det var for ham, at
komme fra asken og i ilden.
Det var naturligvis den store arbejderhær, der skulle kæmpe de store slag og
ofre livet på valpladsen. Og således må
arbejderen kæmpe, ikke for sig selv, men
for andre og disse andre tager udbyttet. Nej, socialismen har sit udspring af folkebevægelsen, frihedsbevægelsen i 1848, og
de nu forløbne 50 år har socialismen gjort
en fremgang og udvikling, der ikke har sit
lige - et bevis for, at det er en sand og
retfærdig sag for hvilken vi kæmpe. Arbejdsorganisationen skal også nok komme
her ud på landet, når vi skriver 1910, vil
hvert sogn i Danmark have sin arbejderforening. Hvem er det som vil de blodige
krige – ikke arbejderne – ved hvert forslag
til krigsvåben til at myrde med, protesterer
vi imod. Præsterne og kirken vil give os
det gode råd: Søg ad frivillig vej at lindre
ved barmhjertighed, er godt nok, men vi
arbejdere, vil noget mere og bedre, vi vil

retfærdighed. – Der siges at vi ved vort
arbejde skabe utilfredshed, men det er
ikke sandt. Nej, vi vil netop skabe tilfredshed. Sidste sommer var jeg en tur ovre i
London og jeg var flere gange ude i Hyde
Parken. Her så jeg hundrede og atter
hundrede af flotte ekvipager rulle frem og
tilbage, i disse ekvipager lå herrer og damer henslængt på bløde puder, godsejerne
og kapitalisterne. Men jeg så ikke en eneste glad og veltilfreds smil på et eneste
ansigt. Nej jeg så trætte og forvågede af
nydelsen mærkede ansigter.
Pastor Sørensen udtalte: ”Det er vel
hverken rigdom eller fattigdom der gør et
menneske tilfreds. Ovre på Fyn, hvor min
fader havde en tjenende stilling på en stor
herregård, lærte jeg som dreng en røgter at
kende der på gården. Både tidlig og sildig
måtte han være ved sit arbejde, og det
vederlag han erholdt var kun lille, det var
ikke store midler han rådede over, men
altid var han glad og tilfreds. Nu ved jeg
næppe hvad jeg skal sige, dersom man nu
begyndte at tale med denne mand, og ville
gøre ham begribeligt, at det var alt for små
midler, for få goder der var ham tildelt. Ja,
jeg er nær ved at tro at man nok kunne
have gjort denne tilfredse mand led og
ked, og utilfreds med livet. Jeg må endnu
en gang sige at verden og livet er noget
ufuldkomment. Vi kan gøre os store tanker om fuldkommenhedens idealer, men
det fuldkomne ideal når vi aldrig her i
verden.”
Jakob Kristensen Revl holdt til slut et
foredrag, hvori religion og politik var så
underlig sammenblandet, at det var vanskeligt at begribe meningen deri. Han
sagde blandt andet, at Guds rige var retfærdighed. Og da Sabroe i sit foredrag
udtalte at socialismens mål var retfærdighed, - kan man ikke, med sin bedste vilje
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komme til andet resultat end at socialismen og Guds rige var et og det samme.
Taleren kunne heller ikke forstå, at præster kunne udtale en så stor dumhed, som
for ikke lang tid siden, pastor Vilh. Bech
udtalte ”at socialisterne i Ringkøbing var
fandens infanteri”, og en præst i samme
egn var ”djævelens ingeniør”. Han omtalte
derefter en røgter han havde kendt. Denne
mand levede under meget trange kår, ja
umenneskelige kår, det lidet han fik for sit
trælsomme og slidsomme arbejde kastede
man til ham ligesom man kaster et afgnavet kødben til en hund. Ja som hunde har
man behandlet folkene på vore herregårde,
ja givet dem en behandling, der stod under
kreaturbesætningen. Men vi hverken vil
eller kan tåle en sådan umenneskelig behandling, eller finde os i sådanne umenneskelige kår. Er vi ikke alle skabte i Guds
billede med lige broderret til at nyde de
livsgoder som verden giver. Jo, det har vi
og det vil vi kæmpe for, ja, det er ligefrem
en pligt.
Mødet fik et lille efterspil. Præsten
(Sørensen) og hans kusk gik op til J. Joh.
Christensen, hvor befordringen stod. Her
var redaktør Sabroe og tilstede, og indbyderen til mødet i forsamlingshuset, formand lærer Petersen, Christianshøj. Mens
præsten og Johan står oppe ved huset,
kommer to hen imod gården, den ene
siger: ”Hvad syntes du om ham, for det
var da fandenstøde mig en af dine folk”.
”Hvem er dog det”, siger præsten. ”Det er
sadelmageren og Jens Rask” siger Johan.
Da de kommer ind i stuen, går Sabroe op
og ned på gulvet. Så siger Jens Rask til
sadelmageren: ”Mangler du ikke en god
bindehund, så kan du jo få ham, han har
en god skærslipperkæft.”
Som vederlag for sin rejse forlanger
Sabroe 15 kr. (hvad vel ikke var ubillig)

Petersen og Jens Johan gjorde indvendinger, og udtalte at de syntes beløbet var for
stort. Og imens overøste Jens Rask ham
med det ene kraftudtryk efter det andet.
Præsten måtte tvende gange til at mægle,
og udtalte, at han syntes det var en skam
som de behandlede hr. Sabroe. Denne
gjorde nemlig redegørelse for, hvorledes
beløbet var anvendt. Han var rejst på 2.
klasse, han plejede ellers at benytte 3.,
men han var forkølet og af den grund
benyttede han 2. klasse. På Moselund
Gjæstgivergård gav han kusken og en
anden mand der sad hos ham, en genstand.
Så råber Jens Rask: ”Tror han at vi vil
betale ham for at sidde over på gæstgivergården og give omgange o. s. v.” ”Atter
måtte præsten til at mægle.
Dagen efter skriver hr. Sabroe et stykke i
Demokraten, hvori han udtaler, at han
blev overfaldet af en lille arrig mand.
o.s.v.
Det går nu rask med udtrykket:
”Bindehund” om hr. Sabroe. Nu er det
nogle dage efter mødet blevet rettet derhen, at Jens Rask og kromanden P. C.
Mikkelsen, skal anvises plads som bindehunde. En ved hver ende af sadelmagerens
hus inde i Kragelund By. - Den er ikke
dårlig!
10. januar: I dag fylder fa´er 66 år, og her
var gebursvisit om aftenen. Sognefoged
Lukas Peder og kone fra Engesvang, Søren Rask og kone, Jens Refshale og kone.
Niels Møllersvend og Niels Knudsen var
her.
4. februar: Kragelund Kro, om hvilken
der for tiden søges proces: Den gamle
kromand P. C. Mikkelsen vil ikke have
den, og køberen (?) O.C.Jensen vil heller
ikke. Den er et sted hvor der for tiden
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Refshalegård set fra nord, 1916. Desværre kan personerne ikke identificeres
sjældent er gæster, i alt fald ikke her fra
sognet.
Men i dag var der stor fest i kroen.
Landpost Hans Løhde i Engesvang holdt
sølvbryllup. Og denne fest stod i kroen
midt i hans postdistrikt. Der var kommen
mange mennesker, de fleste jeg nogen
sinde på en gang har set samlet i kroen.
Der var mindst 250 – måske snarere 300
mennesker. Da det begyndte at blive
mørkt gik fa´er, Sine og jeg derop, men
det var vanskelig at komme ind så tætpakket stod gæsterne. Første hold havde spist,
andet hold var ved bordet, og vi kom med
i tredje hold. Præsten havde været deroppe, men var gået da vi kom, men jeg hørte
mange tale om, at han, præsten, ikke havde sagt noget eller retter ingen bordtale

holdt i dagens anledning, og det syntes de
ikke var som det skulle være. – Fa´er gav
3 kr. til H. Løhde, han havde bestemt at
give to, men da jeg tog med gav han 1 kr.
til.
Da vi havde spist, gik en del ud i forsamlingshuset for at danse .
(Forsamlingshuset lå dengang uden for
byen på vej til Refshale). Noget som 100
mennesker var der ude, men det var snart
ikke at mærke inde i kroen.
10. februar: I aften har træskomand Søren Hansen, gift med Andreas Vestergårds
datter Laura, dans og visit i forsamlingshuset. I de sidste år er det blevet skik og
brug at holde sådanne fester. I begyndelsen var det de mere velhavende der slog
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an. Folk som har meget lidt til sig selv, og
siden til andre følger efter med lystighed
og fest skal der holdes.
Vi var også indbudt. Men jeg gik en tur
op til præstens. Sine, Søren og Ane tog op
i huset.
Præstens moder er en gammel begavet
kone, hun er med på alle mulige områder,
både landvæsen og litteratur, hun haver
tjent som pige på forskellige gårde på
Sjælland. Hun fortæller fra den tid at
kornsalg og kalvefedning vare de indtægtskilder man der havde. Hun fortalte
også, at have lagt mærke til at koens farve
altid vendte tilbage i andet eller tredje led.
Også i litteratur er hun godt hjemme. Præsten udtalte at forfatterne i vor tid måtte
regnes til de små. Schanderp (Sophus
Schandorph) og Drakmann (Holger
Drachmann) var ikke nu værd at læse,
deres sidste bøger, var trættende, Ibsens
værker lignede ”Kejserens klæder”. Gådefuld, usynlig. De unge forfattere i vor tid,
burde virkelig anvende lidt mere selvkritik
end de gør.
Smedens kone Mathilde og Niels Hvepgårds kone Kirstine, var for nogle dage
siden, ved at prøve kræfter. Rygtet har i
mange år fortalt at smed Kr. Pedersen
besøgte Niels Hvepgårds kone. – Disse to
rivaler var altså kommen sammen. Og så
gik det løs, Kirstine greb en ildskovl, men
den parerede Mathilde af. Kirstine greb så
en stok og nu fik smedens kone nok klø. –
Det skulle da aldrig være min stok? Jeg
glemte den nemlig i fjor vinter da vi var
ude og bestemme maskeradeballet og den
har stået der siden. – Ja hvem ved det.

skulle den 12. til Viborg med skat. Men
vejene vare ufarbare. Mads Andersen kom
ikke med, de to andre kørte først kl. 9 om
morgenen og kom til Viborg ved 3-tiden
ligesom Amtstuen blev lukket. Fa´er og
Lukas Peder betalte da pengene og kørte
hjem med det samme. Opgørelsen af skattebøgerne og kvittering skulle da være til
senere.
Jeg var ude at kaste sne, Søren Rask er
snefoged. Om eftermiddagen var jeg i
Moselund til licitation. Vi fik et spil kort.
16. februar: Voldsom snestorm i dag.
Man kan ikke se genstande i 5 skridts
afstand, vældige snedriver tårner sig op.
18 februar: I tre dage 16. 17. og 18. har
alt samfærdsel og trafik været standset. –
Nu fik vi vinter.
Den 17. holdt Anders Nielsen, Refshale
sølvbryllup. Men der kom kun få mennesker til gildet i det ubehagelige vejr. Vi
var få, men morede os godt. Jo mindre en
forsamling er, desto mere taler personligheden og den enkeltes ejendommelighed,
der gør livet en romantisk præg, kommer
mere til sin ret, jo mere plads den enkelte
har.
18. februar: I dag gik fa´er til Kragelund
ved middagstid. Vi sad og ventede ham,
men der kom ingen. – Først om morgenen
ved daggry kom han hjem. Vi fik ikke at
vide hvor han havde været. – Nogle dage
efter fortæller Sine: Midt om natten var
Jens Jakobsen kommen og kaldt fa´erbror
J. Jensen op af sengen, han havde fa´er på
slæbetov.
Livet har mærkelige principper. To
modsætninger kan ikke tåle at komme
hinanden nær, og kan heller ikke være
adskilte. Når fa´er og J. Jakobsen er sam-

14. februar: I to år har vi ingen vinter
haft, men nu er det alvor, det knyger, fryser og sneer efter alle kunstens regler.
Fa´er, Lukas Peter og Mads Andersen
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Parti ved Refshalegård med Jens Jensen og tjenestepigen Sørine Sørensen stående på
gravhøj, 1909
men er de nær ved at gå inden i hinanden
af venskab og elskværdighed – og fra
hinanden, æsler de hinanden ned.
Kort tid efter jul udkom Andreas Ravns
livserindringer. Der findes en del af optegnelser, der angår Kragelund Sogn. Det
lille hefte er ganske interessant, et lille
bidrag til kulturhistorien på vor egn.
Jeg kan ingen kritik afgive om fremsattes rigtighed, det foregår før min tid. – Vel
har jeg for persons anseelse kendt A.
Ravn, men det er også det hele.
Fa´er læste de første blade. Da han kom
til optegnelserne om Anders Firhuse siger
han: ”Det er kun en roman. Han, Ravn,
skriver at Anders Firhuse var indskrænket,
enfoldig o.s.v. Det var han nu ikke, han

var også, en oplyst mand for den tid at
være.” Anders Firhuse var gift med min
fa´ers søster og han kom inde hos os. Gården lå den gang oppe i toften ved dammen. Jeg husker således en aften sildig
han kom ind til os, han havde en lille perial på, vandrede op og ned ad gulvet, tog
en lille flaske, vistnok en tom brændevinsflaske, op af lommen, slog den ned i bordet og sagde: ”Nu skal al Satans rige væltes om på jord”.
Fa´er fortæller en anden gang fa´er var
nede at stange ål på is i Bølling Sø, så
kom Andreas Ravn til ham. Han (A.
Ravn) kom over fra Firhusene og havde
været over til helligmøde. Andreas Ravn
ville nu gerne have nogle ål med hjem.
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Han gik da og ledte for at finde dens hvilested, så skulle fa´er stange dem. Men på
den måde kom han ingen ål i besiddelse
af, og han købte da nogle af fa´er.
Andreas Ravn havde et par klakker på
og disse egnede sig mindst af alt til at gå
på is. Han faldt derfor gang efter gang på
den glatte is, og til sidst måtte fa´er og en
anden mand, lede ham til søbredden.
Om Jeppe Andersen i Sinding, der er
meget omtalt i livserindringerne, sagde
fa´er: ”At det var et spørgsmål, om han
var ved sin fornufts fulde brug.”

købt kroen, var der mange der sagde til
ham, at den skulle han ikke tage sig nær.
Ja, det gør jeg heller ikke, men der er
noget der er værre end det. Før han overlod gården til J. C. Dahl, lånte han 4000
kr, så fik han 4000 kr. af Dahl, af Søren
Rasmussen fik han 1500 kr. Stine 1300 kr.
disse sidste har sønnen Søren vist nok til
dels pillet fra hende, men i almindelighed
ansås O. C. Jensen for en mand på 8000
kr. Nu viser det sig at han kun har ca. 200
kr. Hvor er pengene bleven af? Det er
måske her at knuden stikker. Nu har han
selv ønsket at han førtes til en sindssygeanstalt.

26. februar: Fastelavns søndag. Vandet
regner ned i strømme. Det er mildt og
tåget. Det har nu været tøvejr i mange
dage og regnet, men endnu ligger de vældige hushøje snedriver, de flyder ikke bort
de første par dage. – Jeg har siddet og
skrevet nogle fastelavnsbreve, som posten
skal have med i morgen. Et til Katherine
Pape, et til skomager Vestergård, et til
Sine og et til Karoline Sørensen.
Alt går sin stille gang inden døre, fa´er
går i seng når det bliver godt mørk. Og
Tinka ledsager ham hen og hun ligger som
om hun har været her oppe hele tiden
siden moder døde.
Sine fortalte i dag, at Jens Jensen
(Olesen) i fjor der var marked, var gået
hen og fortalt Søren og Th. at de var kommen i maskeradesangene, skønt Jens Olesen selv var med til at sammensætte disse
sange og som vi andre lovede fuld diskretion.
Jeg har ikke engang et udtryk jeg vil
bruge for en sådan lumpen handling, så
karakterløst som tænkes kan. Men det er
jo rart at vide det for en anden gangs skyld
– sandheden kommer altid for en dag.
Min onkel O. C. Jensens sindstilstand
bliver dag for dag værre. Da han havde

(Teksten er her gengivet med nutidig retskrivning).
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Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner
Balle Sogns Lokalhistoriske Forening
http://www.balle-lokalhistorie.dk
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
Resenbro
Vagn Sørensen Tlf. 86 85 32 41
Gødvad
Poul Erik Hornbøll Tlf. 86 82 86 95
Laven
Niels Mørch Tlf. 97 11 82 08
Linå, Mollerup og Hårup
Peder Erik Østergaard Tlf. 86 84 10 36
Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
http://www.silkeborgarkiv.dk/
tlf. 87 22 19 24 E-mail: lokarkiv@silkeborg.bib.dk
Lis Thavlov E-mail: lt@silkeborg.bib.dk
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