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Forord
Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhistorien i disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistoriske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn for
Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Arkiv og de
lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som repræsenterer
de gamle sognekommunerne før kommunesammenlægningen i
1970. Det er er et meget vigtigt arbejde, der foregår her – det er
nu vi skal indsamle og dokumentere fortiden – for fremtiden. Meget forsvinder i disse år, hvor der sker så store forandringer. I virkeligheden må vi konstatere, at dagen i dag bliver historie i morgen!
Lad dette samtidig være en opfordring til, at du også medvirker –
meld dig ind i en af de lokalhistoriske foreninger, og/eller skriv en
artikel til Syn for Sogn om din forening, din gård, dit hus, din
familie, din skole, din barndom, dit arbejde eller din arbejdsplads
– det er alt sammen lokalhistorie. Hvis du har eller finder papirer
og sager fra nedlagte lokale foreninger, virksomheder eller lignende, så er der et sted, hvor du kan sikre det for eftertiden – på Silkeborg Arkiv.
God fornøjelse!
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Jernbanen og Sejs hede
Af Bente Rytter

1860’erne var årene, hvor der blev
bygget jernbaner i Jylland. I 1861
vedtoges en lov om bygning af det
fynsk-jyske jernbanenet. Første
strækning Aarhus-Randers blev åbnet
allerede i 1862. Det videre forløb
mod Vejle skabte en del diskussion,
men i 1863 vedtog man en linjeføring, der ville betyde, at Silkeborg
skulle betjenes med dampskibssejlads
via søer og gravede kanaler fra Skanderborg eller Fuldbro Mølle. Denne
løsning blev dog kritiseret voldsomt,
og i 1866 vedtog rigsdagen den nuværende linjeføring, som skulle suppleres med en sidebane fra Skanderborg til Silkeborg.

Kjærs Mølle, langs den nordlige Side
af Juul Sø, tæt nord om Ludvigslyst,
over Sejs Hede gennem Nordskoven
til Silkeborg”. Broen over Remstrup
Å fordyrede dog projektet med knap
100.000 rigsdaler.
I 1869 begyndte bygningen af banen med danske entreprenører. Hidtil
var banerne blevet bygget af engelske
firmaer. Ifølge kontrakten skulle den
være færdig nøjagtig tre år senere 1.
juli 1871. Vinteren 1869-70 var så
kold, at man ofte måtte stoppe anlægsarbejdet, men da Remstrup Å
frøs til, benyttede man lejligheden til
at udføre forarbejder og pilotering til
broen ved Silkeborg. 15. april 1871
blev banen overdraget med stationer
og 13 ledvogterhuse, led og overkørsler og hegn, og 2. maj satte den
ordinære drift i gang. Der var to daglige tog i hver retning og tre om søndagen. Det tog 1 time og et kvarter at
køre fra Silkeborg til Skanderborg;
billetprisen var på 1. klasse 24 rigsdaler og på 3. klasse det halve.
Det er svært ikke at drage paralleller til nutidens motorvejsbyggeri i og
omkring Silkeborg. I 1860’erne var
der ikke megen tøven. Selv om der
også var mange indsigelser, underskriftindsamlinger og ændringer i
linjeføringer, så lykkes det alligevel

Kortest og Billigst
Der havde også været tale om to
andre muligheder med udgangspunkt
fra stationer mellem Aarhus og Randers. Men man valgte den korteste og
billigste linje, 29 km og en pris på
knap 500.000 rigsdaler: ”Fra Skanderborg i vestlig Retning syd om
Alken, gennem den nordøstlige Udkant af Skoven mellem Boes og
Svejstrup, langs den nordøstlige Side
af Boes Sø, syd og vest om Siim,
langs den østlige Side af Rye Mølle
Sø, over Indsnævringen mellem Birkog Knudsø, gennem Alling, syd om
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på mindre end 10 år at skabe en
kæmpe ændring af infrastrukturen i
Jylland – med håndkraft.
I 2006 satte landets statsminister
Anders Fogh Rasmussen effektivt
punktum for næsten 30 års diskussioner om motorvejens linjeføring ved
Silkeborg. I 1866 var det indenrigsminister, senere landets hidtil længst
siddende statsminister, Estrup, der
skar igennem. Silkeborg hædrede
ham ved at kalde gaden, der førte til
stationen, Estrupsgade.

med nysgerrighed, men næppe mange har været direkte involveret. Arbejdet blev formentlig udført af en
flok ”bisser”, der fulgte med byggeriet. Byggeriet vakte dog også en vis
skepsis hos de lokale beboere. Så da
det første tog skulle køre over jernbanebroen, var sejsboerne helt overbevist om, at det aldrig ville gå godt, og for at se broen brase sammen og
toget forsvinde i åen, begav man sig
mod Silkeborg, og i god afstand på
Dronningestolen afventede man begivenheden. Laurs Fisker huskede i et
interview på sin 90-årsdag i 1950:
”Der skete nu ikke noget, men det
varede længe, førend vi selv dristede
os ud på en tur. Det var ikke hver
uge, der steg en af eller på i Svejbæk.
Jeg kan huske, hvordan far advarede
mig gentagne gange før min første
togtur. Jeg ville besøge en onkel i
Laven – og køre med tog derom.
”Gør’t æ”, sagde Far, men jeg gjorde
det alligevel. Der var kun én passager
i vognen foruden mig, en ældre dame. Da toget begyndte at hælde i en
kurve, blev hun mere end betænkelig
og bad mig flytte mig længere op på
sædet for at tynge så meget som muligt ned”.

Jernbane på Sejs hede
I hundredevis af år havde Sejs Hede ligget hen som et øde område,
hvor kun hyrder færdedes med landsbyernes dyr. I 1840’erne begyndte
bosættelsen på den fattige jord så
småt. Ved folketællingen i 1850 var
der på heden 19 huse og 100 mænd,
kvinder og børn. Op gennem
1850’erne og 60’erne kom der flere
til. Man ernærede sig fortrinsvis som
træskomagere og daglejere og prøvede at dyrke jorden.
Jernbanens linjeføring ændrede
forholdene på heden markant. Ejendomme blev delt på tværs, for de
fleste ejendomme var langstrakte fra
bakkerne ned til søerne. Ekspropriationerne tog lang tid, over fire år til
tinglysningen var færdig, og udbetaling af erstatning kunne finde sted.
Det var lang tid at vente for fattige
mennesker.
Selvfølgelig har man fulgt arbejdet

Svejbæk
Det var ikke kun Laurs’ far, der var
forbeholden over for det ildsprudende uhyre, der med en gennemsnitsfart
på 24 km/t for hen over Sejs Hede.
Det var en generel holdning, og det
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varede mange år, inden banen fik
betydning for områdets udvikling,
når der ses bort fra det roligt stigende
antal turister, der kom med tog for at
besøge Ludvigslyst og Svejbæk Færgegaard. Først efter århundredeskiftet
begyndte der at opstå en by omkring
Svejbæk station. En træuldsfabrik,
der senere blev til Svejbæk Træskofabrik med eget sidespor til jernbanen, satte gang i udviklingen. Murer
Sigurd Egeberg lavede en købmandsbutik, som hans kone og børn passede, mens han murede huse til de
mange arbejdere, der bosatte sig i

Svejbæk. Der kom også landliggere, velhavende mennesker, der fik bygget villaer til sommerbrug, også på
den måde skabtes der også arbejde.
Sejs
For beboerne i Sejs havde banen
ingen praktisk betydning. Skulle man
til Silkeborg, så roede man eller gik.
Den lille skomager, der boede ved
Sejs-snævringen, gik hver dag til
Silkeborg og passede sit arbejde hos
en skomager i Østergade. Da han
omkring 1920 blev pensionist, gik
han stadig hver dag til Silkeborg for
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at hente dagens Silkeborg Avis. Først
da der i 1926 blev lavet et trinbræt i
Sejs, kunne han finde på at tage toget
fra Silkeborg, hvis han havde købt
varer med hjem. Somme tider var han
så optaget af avisen, at han glemte
varerne. Det betød dog ingenting.
Han mødte bare op på stationen, når
toget kom tilbage til Sejs fra Skanderborg og fik sin pose med varer.
Børge Ask fortæller i sine erindringer
fra Sejs, at hans farmor, Barbara, der
boede mindre end 100 meter fra trinbrættet og få meter fra banen, aldrig
satte sine ben i et tog: ”Aldrig nogen
sinde havde nogen fået hende til at
køre med tog. Disse mange vogne,
der slingrede hen ad nogle smalle
skinner og med denne hvæsende og
spruttende ildhest spændt for, det så
usikkert ud og gjorde hende bange.
At køre bil var pragtfuldt, det gik så
stille og roligt ad de kendte veje, og
alligevel med en fart på op til 50 km i
timen. ’De æ no bejjer å kyre mæ
bil’, var hendes mening”. Så når Barbara og hendes mand Søren Andersen
skulle til ”bøjs” et sted, der lå for
langt væk til, at man kunne gå eller
bruge hestevognen, så foregik det
med tømrer Laursen i Svejbæk. Han
havde købt et automobil, en Pontiac
Six. ”Min privatchauffør”, sagde
Barbara, der altid sad på forsædet ved
siden af Laursen, så hun kunne holde
øje med, at han kørte, som han skulle.

Den farlige bane
I dag kan vi smile lidt ad Barbaras
angst, men i virkeligheden udgjorde
toget en reel fare for dyr, mennesker
og huse. Mange var de små og store
brande, som toget forårsagede. En
gnist fra toget var nok til at sætte ild i
omgivelserne. Barbara og Søren Andersens stråtækte ejendom lå så tæt
på banen, at den hele tiden var i fare.
Børge Ask fortæller, at der hvert
femte år kom en banemester på dræsine med et dokument, som hans farfar skulle skrive under på. Hvis en
gnist satte huset i brand, var det farfaderens eget ansvar. En af de største
brande ødelagde totalt i 1941 Georg
Krügers livsværk og Sejs-Svejbæks
største attraktion, Taterhytten. Toget
har også været skyld i mange lemlæstelser og tab af menneskeliv, som da
ledvogteren Ane Marie Ellemose en
vinternat i 1943 ikke nåede tilbage
over skinnerne i tide og fik begge ben
kørt af efterfølgende døde på sygehuset.
Jernbanepersonale
Med jernbanen fulgte også folk, der
arbejdede ved banen. Banen og omgivelserne skulle vedligeholdes, led
skulle åbnes og lukkes, og da der
efterhånden blev mere og mere brug
for holdepladsen, ændrede den status
fra holdeplads til station. Det betød,
at der blev mere personale ansat.
Med ret til at bære jernbanekasket.
Børge Ask fortæller, at bommene ved
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Borgdalsvej i hans skoletid blev betjent af ledvogterens kone, Mariane,
men det var vogteren selv, der bar
kasketten: ”Han var uden for de statslige jernbaner en meget travl murer,
tømrer og tækkemand. Når ledvogteren tog ud til sine gøremål, beholdt
han jernbanekasketten på hovedet.
Det gav respekt hos folk. En mand,
der kunne overkomme meget, havde
orden i værktøjskassen, var reel i
pengesager og gjorde et pænt og godt
stykke arbejde. Det var en agtet
mand.”
En rangermester ved Silkeborg

Station flyttede i 1927 med sin familie til Svejbæk, hvor de på hustruens
foranledning købte Villa Højen ved
Ludvigslyst. Ragnhild var frisør og
ville med sin kunnen bidrage til, at
det var muligt at bo i den store villa. I
1935 flyttede familien dog tilbage til
Silkeborg. Sønnerne skulle i skole,
og da Ragnhild opdagede, at man i
Sejs Skole accepterede, at børnene
sagde ’a’ om sig selv, skulle hendes
børn ikke gå i skole der. Så hellere
det silkeborgske ’jæ’.

Jernbanebro 1895
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hans liv, og den stedfar, han fik som
ganske lille, og som tilhørte en af de
gamle Sejsfamilier, Bertelsenfamilien
fra Bjørnholt, gav navn til hans efterkommere. Man vil kunne læse mere
om Mads Olesen på foreningens
hjemmeside www. sejs-silkeborg.dk

Mads Olesen
Blandt tilflytterne i slutningen af
1800-tallet var Mads Olesen med
kone og tre børn. Mads arbejdede ved
jernbanen, og jeg har kunnet følge
ham fra Bredballe ved Vejle og over
Svejstrup, hvor han stiftede familie
og fik en datter, og Laven, hvor familien forøges med to sønner, til Svejbæk, hvor han blev ledvogter. Et typisk forløb som ansat ved jernbanen,
hvor der ofte skete forflyttelser. Desværre blev Mads Olesens tid i Svejbæk ikke lang, for han døde som 48årig af lungebetændelse. Hans kone,
Eleonora, fødte efterfølgende en søn,
der fik Mads Olesens navn.
Denne Mads Olesens søn henvendte
sig i begyndelsen af 2013 til SejsSvejbæk Lokalhistoriske Forening
for at få oplysninger om faderens
barndom i Sejs. Efter min mening er
sådanne henvendelser guld værd,
fordi de giver lejlighed til at tage
emner op, som måske, som i dette
tilfælde, er ukendte, og dykke ned i
historien og få gjort nogle af de mennesker, der har levet i lokalområdet,
levende.
Mads Olesen viste sig at være en
usædvanlig teknisk begavelse og
skabte, som iværksætter et firma,
hvis produkter ikke blot blev kendt i
Danmark, men med skibsfarten blev
bragt ud i verden. Men han glemte
aldrig sin barndom på heden og
vendte ofte tilbage hertil på besøg.
Taterhytten spillede en stor rolle i

Banen i dag
Trinbrættet i Sejs blev trods mange
protester nedlagt i 1971, og forsøg på
at få det genoprettet i nyere tid har
været forgæves. Svejbæk station er
reduceret til en holdeplads uden betjening, hvor togene kun standser
hver anden gang. Togpersonalet består af en lokomotivfører. Der er kun
fire muligheder for at krydse banen
på lovlig vis, alle med automatbomme. Togene kører op til 120 km/t. For
at reducere faren for påkørsler er
banen i dag hegnet ind med høje
hegn på lange strækninger og deler
som en mur Sejs-Svejbæk i to. Der er
kun adgang til Sejs Hede med parkeringsplads fra Borgdalsvej og uden
parkering fra Sindbjergvej. Den mest
populære og ældste adgangsvej, leddet ved Stoubjergvej, er lukket. Der
bor 4000 mennesker i Sejs-Svejbæk.
De fleste arbejder uden for området.
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Af Jordbær-Maries erindringer
Af Marie Skøtt

Hvinningdal
Vi flyttede til Hvinningdal i 1953.
Samtidig byggede Marius Niebuhrs
datter og svigersøn, Ruth og Knud
Nielsen, på hjørnet af Hvinningdalvej
og Bjarkesvej, på en grund udstykket
fra Marinus´ejendom. Marinus og
Mathilde havde ti børn, ni piger og
en dreng.
Da vi flyttede fra Silkeborg Kommune var skatteprocenten der 13 og i
Balle Kommune var den 4 %. Der
var ingen kommunekontor i Balle, alt
foregik hjemme hos dem, der blev
valgt. Da Skægkærskolen blev taget i
brug, blev de lokale skoler overflødige - så Øster Bording skole blev til
Kommune kontor. Johannes Skovbo
blev ansat som kæmner. Da mine
børn var 9 og 10 år, blev jeg skilt.
Det var uhørt på denne tid. Jeg fik
arbejde hos Neckelmann. Det var
treholdsskift og akkordarbejde. Dengang var en arbejdsuge på 45 timer,
vi tjente 7-8 kr. i timen. Det var den
tid Neckelmann (Spinlonfabrik på
Kejlstrupvej) altid manglede arbejdskraft. For at tjene lidt ekstra, begyndte jeg kl. 4 om morgenen i stedet for
kl. 6. Når jeg havde morgenarbejde,
sov børnene alligevel. Der var ingen
pasning i Balle Kommune, ej heller
nogen form for børnetilskud. Vi måt-

Jordbær Marie

Birte Marie – også kendt som Jordbær-Marie blev født på ”Skolegården” på bakken i Gjessø. Hendes
forældre, Signe og Marius Pedersen
stammede fra Vrads. Hun blev født i
1930 og boede fra 1953 til sin død
2012
i
Hvinningdal.
Marie havde været gift, men blev
skilt mens børnene var små, så hun
var alenemor, og mestrede at klare
tilværelsen for sig selv og de to drenge. Det følgende er hendes beretning
om tilværelsen i Hvinningdal og byens udvikling.
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Spolesal ved Neckelmann

te klare det hele selv. Det var almindeligt, at kvinderne gik hjemme og
tog sig af børnene og alt det andet.
Det var utroligt den hjælp, jeg fik af
naboerne, Edel og Holger Sørensen.
Edel var datter af Marius Niebuhr,
hvis ejendom de købte, samt Hanne
og Hans Haurbak. Hans var søn af
Malle (Amalie) og Niels Haurbak,
som boede på Højholdtgaard, der
hvor ældreboligerne ligger i dag.
Hanne og Hans byggede et træhus på
Odinsvej 6. Det var et af de få huse,
plus ejendommene, der lå længere
nede af bakken. Jeg tror ikke nogen
forstår i dag, at naboer kunne hjælpe
hinanden så meget. Havde børnene
problemer, var der altid en, der tog
sig af dem. Holger var smed og alt-

muligmand, hjalp alle, det tror jeg
alle kan nikke genkendende til. Selv
mange af de nye, der flyttede hertil i
1970erne. Holger og Hans var tillige
dem, der satte liv i tingene, når der
var juletræ og høstfest i det gamle
forsamlingshus.
De første tre-fire år af mine børns
skolegang foregik i den gamle skole
på Hvinningdalvej. Fru Thomassen
var enelærer og underviste alle syv
klasser, gjorde rent, fyrede i kakkelovnen, og rensede wc (man kan på
stien bag skolen stadig se den gamle
wc-dør). I 1958 blev skolen i Skægkær bygget. Det var en god skole
med mange nye lærere og mange nye
fag og ti års skolegang. Der kørte
skolebus til Skægkær, der gik bybus
14

Odinsvej 1

fra Lysbro til Silkeborg. Skulle man
til børneundersøgelse, trillede man til
Silkeborg med barnevognen. Det var
et arbejde, at få den skubbet op ad
den stenede grusvej. I 1968 fik vi
kloakeret og blev tilkoblet Silkeborg
Kommunes rensningsanlæg. Før løb
alt gennem en sivbrønd ud i vejgrøften. På varme dage lugtede det. Der
blev anlagt fortov med stabil grus og
vejen blev asfalteret. I 1970 kom vi i
Silkeborg Kommune. Som sagt var
der ingen børnepasning, men selv om

jeg kun havde to børn, var der altid 89 børn i haven, hvor der var sandkasse, gyngestativ og et selvbygget legehus og plads på græsplænen til fodbold. Det var ingen mønsterhave,
børnene havde første prioritet. Hos
naboen var der græsmarken, hvor de
legede røvere og soldater med deres
hjemmelavede buer og pile, opfindsomheden manglede ikke. Skoven lå
tæt på. Det var spændende at kravle i
træerne og fiske i bækken. Det skete
da også, at de faldt ned og brækkede
15

en arm, forstuvede et ben og fik revne skind, også et par flækkede bukser, men vi syede dem selv eller købte dem hos Peter Væve-fejl på Jernbanevej. Der var ingen penge til
”Wrangler”. Det var først da drengene begyndte at tjene lommepenge,
der blev købt mærkevarer. De gik
med Silkeborg Avis, dengang skulle
de selv hente dem på trykkeriet på
Vestergade. De skulle kræve abonnementet op for avisen. Det var en lang
tur, hele Hvinningdal og Kærsgaard,
de begyndte som 10/11-årige. Spejderbevægelsen var meget udbredt,
det var mest lærere, der frivilligt tog
sig af denne. En sjov spejderhistorie:
de cyklede til spejderhytten ved Hal
Sø, Viborg, dengang var der ingen
gear på cyklerne. En aften ville drengene ikke sove, det blev spejderføreren for meget – alle blev gennet op,
fik hver et krus og lommelygte og
måtte trave turen frem og tilbage til
søen indtil de havde fyldt en spand
vand. Dagen efter var de en oplevelse
rigere, som de kunne berette om. Om
vinteren lavede de selv en skihopbane. Var der frost i længere tid, anlagde Edmund Thygesen en skøjtebane.
Der blev sat elektrisk lys op, alle
børn og voksne morede sig herligt.
Skulle der ske lidt ekstra om søndagen, cyklede vi til Indelukket og spillede minigolf. Der var flest drenge
her omkring, men pigerne holdte sig
ikke tilbage, alle var ligeværdige og
mobning kendte vi ikke til. Spørger

man dem i dag, synes de selv de havde en rigtig god barndom. Jeg synes
selv, det er hyggeligt, når de børn,
der løb ud og ind for over 50 år siden, stadig kommer og får en snak.
Jeg er blandt de ældste, der har kendt
Hvinningdal fra den tid – den forandring, der er sket gennem en generation er stor. Først i 50´erne fik vi
fjernsyn, også i den tid fik mange bil,
mange kvinder kom på arbejdsmarkedet. Der blev bygget store huse i
1960´erne, i 1970 var Hvinningdal
blevet til en by.
Helt til sin død passede Birte Marie
sin store have med jordbærrene med
stor omsorg. Hun levede til det sidste
et aktivt liv, men døde i juli 2012.
Som hun selv sagde det, havde hun
haft et godt liv.
Birte Maries erindringer er videregivet til Hanne Just Petersen af familien.
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En konfirmation under krigen
- en efterårssøndag i 1944.
Af Vagn Bjørnholt
Alderslyst var i min barndom en
del af Balle Kommune, der lå nord
for Silkeborg – men i 1941 blev Alderslyst, Lysbro og Søholt indlemmet
i Silkeborg, og det må vel siges - til
det bedre for borgerne i de bydele.
Balle kommune var ledet af et sogneråd, der primært bestod af bønder fra
området omkring Balle, og da Alderslyst-beboere for en stor dels vedkommende var arbejdere, blev der
ikke vist disse, der jo også var Balleborgere, den allerstørste bevågenhed.
Det gjaldt vel primært den sociale og
økonomiske del af dagliglivet,
(understøttelse, socialhjælp, fattighjælp mv.), men der skete heller ikke
den store udvikling af området – f.
eks. vedrørende skoleforholdene.
Modsat mange andre skoler var der f.
eks. ingen skoletandlæge tilknyttet
Alderslyst Skole.
Der var kun almindelig folkeskole
på Borgergade i Alderslyst, hvor man
kunne gå til 7. klasse, og skulle man
f. eks.have en mellem- og realskoleeksamen, måtte det foregå inde i Silkeborg. Da min familie og jeg syntes,
at jeg skulle have en sådan som tolvårig, var det meget heldigt, at indlemmelsen af bydelen netop var sket året
før. Så jeg kunne uden videre begynde på mellemskolen året efter, uden

at det skulle koste Balle Kommune
noget. Dvs. selvfølgelig efter at have
bestået en optagelsesprøve og det gik
kun med lodder og trisser, idet resultaterne heraf var præget af min rystende nervøsitet.
Konfirmationsforberedelse
Men altså – efter optagelsesprøven
begyndte jeg i april 1942 i 1. mellem
inde i Silkeborg på den kommunale
mellem- og realskole på Søndergade.
Alene mødet med skolekammeraterne var en stor positiv oplevelse til
forskel fra det, jeg havde oplevet,
mens jeg gik på Alderslyst Skole.
Skolegangen i Silkeborg betød også,
at jeg skulle konfirmeres i Silkeborg
Kirke, og at konfirmationsforberedelsen skulle foregå sammen med kammeraterne på mellemskolen.
Vi var rent administrativt blevet
fordelt mellem byens to præster,
Gram og Grøn, og jeg blev uheldigvis placeret i gruppen, der skulle gå
hos Gram – byens stærkt indremissionske præst.
Havde man særlige ønsker (f. eks
på grund af specielle religiøse præferencer), kunne man bede om at komme til at gå hos enten den ene eller
den anden af præsterne. Men ellers
blev eleverne bare fordelt mellem de
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to. Dog med det store flertal hos
Grøn.
Grøn, der var kommet til Silkeborg
i 1938, var grundtvigiansk og meget
populær, og rigtig mange ville gå hos
ham – ja, der var tidligt helt fyldt op.
Det passede absolut ikke min far, at
jeg skulle konfirmeres af en indremissionsk præst. Han var ikke en stor
fan af Indre Mission. I sine unge år
havde han tjent hos bønder, der var
missionske, og deres oftest hykleriske adfærd var ham meget imod –
han havde netop som barn og ung
haft flere ubehagelige oplevelser med
sådanne bønder.
Han cyklede derfor en aften ud til
pastor Grøn, der – før han kom til
Silkeborg – havde været præst i Hvirring-Hornborg sogn, og det var hvor
min mors søster og hendes mand
boede. Grøn kendte dem udmærket
fra sin tid dernede.
Det må far have benyttet som
”løftestang”, for Grøn sørgede i hvert
fald for, at jeg blev flyttet fra Grams
flok og over til hans, der modsat den

andens, jo var meget stor.
Pastor Grøn var ved ansættelsen i
1938 flyttet ind i Hostrups Præstegård, der ligger på Vestergade nær
den katolske kirke. Præstegården var
opkaldt efter J. Chr. Hostrup, som var
Silkeborgs første præst. Den blev
opført i 1858. Ved siden af præstegerningen skrev Hostrup også komedier – bl.a. Eventyr på fodrejsen og
Genboerne, der blev opført på de
store teatre (også på det kongelige),
så det var historiske omgivelser,
Grøn flyttede ind i.
Pastor Grøn var en rar mand, som
vi respekterede højt, selvom der dog
vist var borgere i byen, som ikke
kunne acceptere, at han for mange år
tilbage var blevet skilt fra sin første
kone. Det blev af mange anset for
uacceptabelt for en kirkens mand.
Han var nu gift igen.
Konfirmandundervisningen foregik
i en nyere sidebygning til den gamle
præstegård, men hvori denne bestod
det halve år, husker jeg desværre
ikke.
Selve konfirmationen af hele flokken
på 65 unge skulle foregå i Silkeborg
Kirke på Torvet, og vi var selvfølgelig til ”prøve” i kirken forinden.
I familien var det skikken, at kun
bedstefar, onkler og tanter på begge
sider blev inviteret til konfirmationer.
Altså ikke deres børn, som der simpelthen ikke var plads (eller økonomi) til. Alene de ville udgøre over 30
og dermed fordoble antallet af gæster. Familierne dengang var store, og

Pastor Grøn i sit arbejdsværelse
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Silkeborg Avis 20.9.1944.

alene at have ”pænt tøj” til en søskendeflok på eksempelvis 11 var en
umulighed.
Familierne blev inviteret på behørig
vis til søndag den 24. september hen
på eftermiddagen.
Soveværelset ovenpå blev ryddet
for senge, klædeskab, servante og
toiletmøbel. Fra Alderslyst Kro på
den anden side af Borgergade blev
der lånt nogle lange borde og tilhørende, umagelige bænke (uden ryglæn), og det hele blev i løbet af lørdagen stillet an i hesteskofacon.
På kroen blev der også lånt service.
Dagen før festen blev der bestilt tid
hos frisør Carlsen på Borgergade 30.
Jeg fik en studsning og med varmeblæseren lavede Carlsen en ”charmebølge” i frisuren. Jeg blev godt stæn-

ket til med velduftende hårvand, så
jeg rigtig kunne tage mig ud – i hvert
fald til dagen efter.
Alt formedelst 2 kr.
Min far arbejdede på den tid lejlighedsvis med alt forefaldende arbejde
på fru Damgård Nielsens lille
”lystejendom” med tilhørende jorder
i nærheden af det, der nu hedder
Bredhøjsvinget. Hun drev en herreekviperingsfabrik på Nygade inde i
Silkeborg og var en ret velhavende
enke.
På gården var en enkelt hest, som
blev benyttet til det ret begrænsede
markarbejde, og det var med det, min
far primært var beskæftiget.
En altmuligmand, Back var karl på
ejendommen, og Mary var kokkestue-pige i huset.
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på cykel. Min mors søster og hendes
mand Jens fra Trebjerre ved Horsens
må dog være kommet med toget, og
så have spadseret fra banegården helt
ud til det yderste af Borgergade.
Selve middagen bestod såvidt jeg
husker af den obligatoriske suppe.
Det brød jeg mig absolut ikke om i
min barndom, men der var tradition
for den forret. Der var ikke så meget
variation i festmenuerne hos arbejderklassen dengang. Den skrappe
kødrationering gav også sine begrænsninger.
Med fars delvise ansættelse på
Andelsslagteriet (arbejdsfordeling) i
krigsårene må han have krilet sig til
flæskekød dèr, eller måske er flæskestegen blevet leveret af slagter Sigvald Sørensen på Borgergade. Han
var en af fars gamle arbejdskammerater. Så hovedretten blev altså flæskesteg med sædvanligt tilbehør. Hvad
desserten var, husker jeg ikke, men
mest sandsynligt har det været is –
eller måske en citronfromage.

Silkeborg Kirke på Torvet

Mine forældre fik den idé, at man
måske kunne forhøre Mary, om hun
ville være kogekone til festen. Hun
blev spurgt og var med på ideen, og
så var vi godt hjulpet med det madmæssige. Hun var meget dygtig.
Der var også problemet med at komme fra Borgergade 110 til kirken på
Torvet kl. 10 til konfirmationen, for
på grund af krigen og den deraf følgende benzinrationering, var der kun
få taxaer i byen. Igen fik min far en
god ide.
Back oppe på gården var med på at
spænde gårdens gamle hest, Kasper
for deres jumbe-køretøj - og så kørte
vi til kirke i jumbe.
Jeg var den eneste konfirmand, der
kom standsmæssigt til sin konfirmation på den måde – og flot så det ud!
Familien mødte op til den inviterede
tid. Hvis de ikke kom gående, var de

Drikkevarer?
Ja, dengang var det absolut ikke kutyme at servere vin i de kredse, så der
var øl og sodavand og et glas dansk
KIJAFA kirsebærvin til desserten.
Der var overhovedet ingen taler, og
heller ikke en hjemmelavet konfirmationssang!
Mor og jeg havde nogle dage forinden konfirmationen været inde hos
Dansk Papirvare i Østergade og der
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købt 30 eksemplarer af en neutral og
upersonlig konfirmationssang.
I familien var der slet ingen traditioner for taler og sange til familiefesterne.
Under middagen gik snakken livligt, og her var igen krigens gang og
situationen topemner. Alle var jo i
dagligdagen dybt berørt af rationering, udgangsforbud og ikke mindst
de tyske soldater, der jo var overalt
omkring os, modstandskampen,
sprængninger osv. Især krigens kommende afslutning blev der talt meget
om, for alle kunne se, at med de allieredes landgang i Normandiet 3 måneder forinden ville den komme inden
så længe. Disse emner diskuteredes
med stor alvor iblandet megen ængstelse overalt, hvor folk mødtes dengang.
Hele min fars søskendeflok på 9
stammede fra Virklund, hvor en gade
sågar er opkaldt efter slægten. Mange
af dem boede der endnu, og når de
var samlede, var det meget yndet at
fortælle oplevelser fra fortiden. Der
var mange beretninger om nogle af
de mange ”personligheder” der dengang endnu boede på egnen. Historierne blev bedre og bedre, for hver
gang de blev fortalt, og alle morede
sig dejligt og højlydt.
Skulle man dømme efter de mange
morsomme krøniker, familiemedlemmerne havde været vidne til eller
deltaget i, var der rigtig mange originaler i Virklund dengang!

Og så kaffe og hjemmebagte kager
inden det hele endte ret tidligt, for
tyskerne havde dekreteret spærretid,
som betød, at ingen måtte færdes ude
efter kl. 21.
Så man begyndte festerne hen på
eftermiddagen og sluttede tidligt, så
alle kunne komme hjem inden spærretiden indtraf.
GAVER!
Ja, det var der naturligvis også, og af
far og mor fik jeg et armbåndsur –
BIFORA – købt for ca. 100 kr. hos
urmager Mouritzen nederst på Borgergade. På grund af krigen var der
jo ikke det store udbud i ure, og kvaliteten var af samme grund heller
ikke i top.
Men trods alt – uret gik upåklageligt og fulgte mig gennem mange år.
Jeg har bevaret det, og hvor utroligt
det end lyder, kan det gå endnu.
Tænk - et krigsur og efter næsten 70
års forløb! Fra kammerater og familiens bekendte kom der også en hel del
lykønskningstelegrammer. Jeg fik
også en papirkniv, som jeg har endnu
og den obligatoriske drengebog: Rudolf Bruhns DE SEKS.
Gavetaksten fra onkler og tanter
var 10 kr. pr. par, og det beløb sig ialt
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Krigscigaretter

til noget over 100 kr.
Pengene blev efter konfirmationen
omsat i køb af et bogskab hos møbelhandler Erik Rasmussen på Vestergade. Det havde jeg længe ønsket mig,
og det fulgte mig i mange år derefter.
Og så må ikke glemmes, at jeg også
som alle andre konfirmander fik et
cigaretetui, cigaretrør og en pakke
krigscigaretter – TORY eller måske
POWHATTAN (Pu-ha-da).
Dengang var man slet ikke opmærksom på risikoen ved rygning,
og at give røg til en konfirmand skulle vel symbolisere, at han/hun nu var
blevet voksen.
Blå mandag var også opfundet dengang, men der var ikke de ekstravagante udskejelser, som kendes blandt
vore dages konfirmander med limousinekørsel til Århus, shopping på
Strøget, tur i Tivoli Friheden mv.
Højdepunktet var et besøg på Langhoffs Conditori på Torvet eller hos
Kirstine Rasmussens Conditori på
Vestergade, og traktementet strakte
sig kun til et stykke lagkage og en
gul sodavand.
Men vi var i byen med penge på

lommen – ikke mange – men dog nok
til at ”leve livet”, for på Torvet var
der efteråsmarked den mandag. Der
var boder, skydetelte, karrusel, radiobiler, honningkageboder, gøglertelte
mv.
Jeg havde aldrig haft penge til at
bruge på sådan noget, men nu skulle
det prøves, så i et – om end begrænset omgang – kastede jeg, mig ud i
fornøjelserne og har nok kun brugt
nogle få kroner.
Men jeg skulle også være hjemme
til spisetid, for der var inviteret til
eftergilde, hvor traktementet var
gårsdagens overskud, og der var rigeligt. Hvem, der kom, husker jeg ikke,
men det må have været nogle fra
vennekredsen, naboer og fars arbejdskammerater, der kom for at spise resterne fra gårsdagens middag.
Dengang skulle folk ikke så meget
om aftenen, og der kunne sagtens
inviteres til eftergilde med en halv
dags varsel. Der gik nogle efterfølgende aftener med gæster – dog herefter kun til kaffebord.
Nogle af skolekammeraterne fik
den ide, at alle konfirmanderne på
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Mellemskolen skulle holde en fest,
og den skulle foregå på restautant
Astoria på Torvet. Det var et af gå-ibyen-stederne dengang, og de havde
selskabslokaler på 1. sal, hvor vi
skulle slå os løs.
Der blev lavet et udvalg, som skulle arrangere festen. Primus motor var
Freddy Laier, der var søn af byens
sygehusinspektør – som måske stod
som lidt af en garant bag arrangementet. Og så skulle vi have borddamer!
Hvordan skulle de fordeles? Jo, vi
stillede klassens piger op i en lang
række i skolegården, og så skulle
drengene med lukkede øjne gå hen
imod dem og den, de pegede på,
skulle han så være kavaler for. Jeg
tror nok, at jeg holdt øjnene lidt på
klem og pegede Lilly Marie ud. Jeg
syntes vist, hun var den sødeste af
hele flokken.
Om selve festen husker jeg ikke så

meget, bortset fra, at vi fik serveret
smørrebrød og sodavand. Bagefter
var der dans til ”levende musik” af
Johs. Jensens danseorkester. Godt at
jeg havde gået på Karen Munks danseskole i flere år.
Den store økonomiske belastning
var festen absolut ikke. Vi havde jo
konfirmationsgaven at tære på. Smørrebrødet kostede kun ca. en krones
penge pr. stk., og så skulle vi for resten huske af medbringe smørmærker! 5 eller 10 grams mærker skulle
afleveres til tjeneren, for restaurantens varer var selvfølgelig også rationerede.
Der blev ikke serveret vin eller øl
til festen. Der havde ikke på noget
tidspunkt været tale om det. Ingen
savnede de våde varer og sådan var
det faktisk for min årgang flere år
frem.
Jeg mindes heller ikke, at nogle af
mellemskolens elever ved skolefester
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dage, sagde pastor Grøn en sentens til
hver af konfirmanderne under selve
konfirmationen. Det var som oftest
nogle linier fra en salme.
Efter konfirmationen kunne vi så
komme ud til Grøn og få linierne
skrevet i vores salmebog. En sådan
havde jeg dog ikke, men min mor
havde fået en Psalmebog til sin konfirmation i 1919, og i den fik jeg indskrevet verset.
Præsten forventede vist også, at vi en
af de efterfølgende søndage mødte op
til gudstjeneste og gik til alters, men
det kom jeg nu ikke.
Forholdene taget i betragtning – krig,
rationering, spærretid og økonomi –
var det en god konfirmation, som vi
levede højt på længe og mindedes
med glæde.

Astoria

o.l. havde drukket øl eller endsige var
berusede.
Jeg fik vist alligevel ikke gjort stort
indtryk på min borddame – det var
jeg alt for genert til.
Som det vist også er kutyme nu om

Salmebogen med verset
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Thorsø camping gennem 20 år
Af Lissi Ringgaard

Ved overtagelsen i 1960 af Virklund
Konditori havde den tidligere ejer,
fortalt os at vi nok, den følgende
sommer, kunne vente besøg af campister, der foretrak den primitive
form for camping. - Og sandelig;
sommeren 1961 dukkede de første
campister op, som de var vant til.
Især udenlandske campister foretrak
en lille plads som vores, og kom igen
år efter år.
Pladsen lå meget naturskønt - bag
forretningen omkranset af træer, op

til vores køkkenhave, som senere
blev inddraget.
Det første år måtte campisterne
nøjes med et enkelt toilet, men allerede i 1962 fik vi godkendt campingpladsen og måtte opfylde kravene,
der den gang var gældende. Derfor
blev der indrettet en træbygning på
gårdspladsen, der var ingen dør i,
men naturligvis en mandeside og en
kvindeside forsynet med to vaskekummer og toiletter - ikke noget med
bad. Men blev man gode venner med

Thorsø Camping
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bagerfamilien, så lånte man deres også ret primitive badeværelse, der lå
i kælderen ved siden af bageriet.
I øvrigt kunne man jo springe i
Thorsø, som lå ganske nær, hvis man
blev alt for svedig.
Selv på større campingpladser var
kravene den gang ikke særlig store,
jeg husker selv, at jeg som ung defektrice var på cykeltur og overnattede på Indelukkets camping i Silkeborg. Her var der heller ikke dør i
toilet-

bygningen, men afdelingerne var
adskilt af sækkelærred.
Sådan var det dengang! Nutidens
turister kræver ganske andre faciliteter, så overgangen fra hverdagen til
ferielivet ikke bliver alt for voldsom.
En kiosk hørte sig også dengang til
på de fleste campingpladser, og vi
kunne byde på en hel forretning, hvor
man foruden friskbagt brød og mælk
kunne få næsten alt, hvad en turist
havde brug for.
I

Bilferie med telt
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flere år havde vi ikke - som normalt lukket i bagerforretningen om mandagen i turist-sæsonen, dels på grund
af, at min mand alligevel skulle bage
til forskellige leveranser til kiosker i
sommerhusområdet i Vesterlund,
flere campingpladser og spejderlejre.
Det nød vore campister også godt af.
Hvis de var tidligt oppe, kunne de
blot gå de få skridt hen til bagerivinduet og købe rundstykkerne lige fra
ovnen.
Alligevel havde vi lidt bedre tid til
at snakke med campisterne om mandagen, og kom man til at kende dem
godt, blev vi ofte inviteret med på de
ture vi havde foreslået dem. Måske
var det her min interesse for at guide
opstod. En interesse jeg har dyrket i
næsten 20 år som efterlønner og siden pensionist og stadig brænder for.
I forretningen havde vi en hylde,
hvor turisterne kunne forsyne sig
med brochurer, turistaviser o.l. fra
Søhøjlandet især, men da de tyske og
udenlandske turister ofte boede fast
hos os, og på én-dags-ture kørte til
Vesterhavet og Skagen og andre steder blandt andet for at fiske, ja så
blev sortimentet med tiden udvidet.
Vi udstedte også lejrpas, og det administrative arbejde kan jeg godt huske
efterhånden tog en del tid. Myndighederne skulle vide, hvem der opholdt sig her, og hvor i vort område.
Kapaciteten var meget svingende.
Pladsen, der var på 3040 kvadratmeter var godkendt til 75 personer. De

første år, hvor de fleste kom med
deres små telte og efterhånden lidt
større villatelte, vil jeg tro, at vi kunne have ca. 30 enheder, men da campingvognene efterhånden gjorde deres indtog og de såvel som villateltene - der også voksede med store fortelte - blev større og større - ændrede
antallet af pladser sig.
Vi ”husede” gennem årene mange
grupper, der forudbestilte til særlige
arrangementer såsom orienteringsløb
og andre sportsklubbers træf - og
ofte også familietræf. ”Fuldt hus” var
der også under det årlige” Riverboat”
og når der var ”Regatta” eller andre

Campingpas
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store begivenheder i Silkeborg. Hvis
vejret var dårligt så blæste campisterne bogstavelig talt ind fra kysten,
hvor især tyske turister yndede at
være, til vores område, og det nød
Thorsø Camping også godt af.
Arrangementer for campisterne
blev det også til, således husker jeg
mangen en Skt. Hans aften, hvor vi
tændte bål i forhaven, sang danske
midsommer sange i fælles kor, og
trakterede med pølser og sodavand
og kaffe og brød.
De første år - indtil man lagde omfartsvejen uden om Virklund - havde
vi konditori til forretningen. Her havde vi fjernsyn og det trak også campisterne til, når der f.eks. var store
sportsbegivenheder. Især mindes jeg
den aften i juli 1969, hvor vi og vore
campister overværede fjernsynsudsendelsen, hvor Neil Armstrong tog
”et lille skridt for et menneske, men
et stort skridt for menneskeheden ”
som første mand på månen. Da var
der fyldt op ved alle bordene og
snakken gik lystigt til langt hen på de
små timer, indtil bageren skulle i
bageriet.
Fortjenesten ved campingpladsen
var måske ikke så stor, men vi fik
mange tilfredse kunder, der kom igen
år efter år.
Sjovt var det også, da der - et af de
sidste år vi drev forretningen - kom
en kunde ind i butikken med en gammel bagerpose, og spurgte om hun
var kommet det rette sted, så ville

hun lige hilse på os, for hun og hendes mand havde camperet her adskillige år tilbage, og havde mange gode
minder om den tid.
I dag er der bygget rækkehuse på
campingpladsen. Bygherren har måttet bygge de otte huse forskudt på
grund af hældningen i terrænet, som
vi i øvrigt ofte har hørt vittigheder
blandt campisterne om. For det var jo
ikke helt lige meget hvordan man
vendte sit telt, hvis ikke familien om
natten skulle rulle sammen i bunden
af teltet.
Set i bakspejlet kan man spørge sig
selv om, det var det hobby eller forretning?
Spørgsmålet kan besvares med, at
et levebrød blev det ikke for os, men
en spændende udfordring, som vi
begge har mange gode minder fra, og
så var det en stor glæde at møde så
mange positive mennesker, for heldigvis er de fleste jo glade og venlige, når de ferierer. Vi lærte meget af
at tale med såvel danskere som udlændinge og fik indsigt i forskelligheden i såvel meninger som levemåde
på tværs af lande og landsdele. Vi
knyttedes gennem årene også venskaber med flere af pladsens gæster både
i Danmark og i andre lande. Venskaber der helt op til nu har medført, at
vi stadig har kontakt med to hollandske familier, som besøger os og hvor
vi har været på genvisit.
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Bager i 50 år i Linå
Af Herman Rasmussen

Det er mørkt. Og koldt. Vi er i februar og det er tidlig morgen. Marius
Stinus Nielsen er bager i Linå.
Han er lige stået op. I soveværelset er
der isnende koldt. Bageren har sovet
for åbent vindue. Noget han gjorde,
da han og hans kone for år tilbage
flyttede til Linå. Hun havde tuberkulose og var blevet rådet til at flytte på
landet og få masser af frisk luft.
Desuden lugter der af hvidløg. Bageren tager hver aften et helt fed hvidløg. Det er sundt.
Bag væggen i det delte soveværelse
sover hans husholderske endnu. Kirstine hedder hun, men kaldes Stine.

Hun har været her i mange år. Siden
hun var 20.
Bageren tager sin hvide jakke på og
sine træsko for at gå over til bageriet.
Der skal rodes op i gløderne og lægges brænde på den store brødovn. Nu
tager han træsko og strømper af,
strækker sig og stiger op i det store
rugbrødstrug. Det er nu engang den
bedste måde at ælte den tunge dej.
Han har godt nok en motor til at ælte
dej med, men ingen kan huske, at de
har set den i brug. Metoden med fødderne er nu den bedste. Og det er
overvejende rugbrød, der bages.
Nu kommer Stine med en kop kaffe.
Dagen er i gang.
Sådan kunne det være foregået for
80 år siden. Hvem ved?
Ren fantasi er det nu ikke. Et barnebarn af bageren, Tove Jørgensen, har
henvendt sig med avisudklip og erindringsmateriale fra barndommen.
Disse er samlet i en slægtsbog ”Det
hjertet husker.”
En spændende person, den bager.
Vi kender ham lidt fra et interview i
Jyllandsposten fra 1953, da den stadig aktive bager var 85 år gammel.
Han interviewes en søndag under
rubrikken ”Mellem jyder.”

Bageren i Linå
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Desuden har jeg talt med nulevende
i Linå, der kan huske bageren. Hvis
man dertil bruger kirkebøger og folketællinger for at komme på sikker
grund – er det så muligt at vove et
forsøg på at få bageren i Linå til at
træde tættere på os? Barnebarnet
mener, det går an.
Marius Stinus Nielsen er født 16.
januar 1869 i Højen ved Vejle. Hans
far er husmand Mads Nielsen og hans
mor, Birgit Christensen. De bor på
Stubtrup Mark.
Søskendeflokken er på fem. Hans
ældste bror, Niels Christian, emigrerer senere til USA, da pengene er

skrabet sammen. Han bliver storfarmer og vender aldrig hjem igen. Kun
en af hans døtre søger mange år senere forgæves efter slægtninge i Danmark. Den næstældste bror som bærer navnet Hans Christian er måske
svagelig. Han er udset til at blive
væver, men ender som skolelærer
med embede i Stenild ved Hobro.
Han dør i 1925 i en alder af 60 år.
Der er en søster, Ane Katrine, som er
3 år ældre end Marius. Senere kommer der en lillebror, Kristen, 5 år
efter Marius.
Familien er af den opfattelse, at der
ingen fremtid er for husmandsbørn
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inden for landbruget. Marius kommer
i bagerlære i Vejle. I sine unge dage
efter sin soldatertid i Århus, har han
fortalt, er han noget vild og
”skulkede” så sært omkring. Det er
svært at få arbejde, men det lykkedes
ham at få arbejde ved Sofiendahl
Mølle i tre år. Jeg formoder, det er
ved Skanderborg. Her bliver han i
1895 gift med Laura, mens han bor i
Galten. Senere vil jeg berette om
Laura.

hundredeskiftet, og der blev drømt
store drømme om byens udvikling.
De køber et konditori i Hostrupsgade,
og han opnår bevilling til udskænkning af spiritus. Marius fortæller til
Jyllands Posten, at ’det slet ikke kunne gå rundt. Vi var fire der fik bevilling på samme tid’. Familien går økonomisk ned og mister alt, hvad de
ejer.
Mens parret bor i Silkeborg, får de
fem børn. En dør som spæd. De fire
vokser til og døbes i den ret nye bykirke. Børnene er: Peter Aksel
(1896), Anna Kirstine (1898), Birgitte Julie (1902) og den yngste Marie
Sofie født 1903. Den voksende familie skal jo forsørges og uden arbejde

Konditor i Silkeborg
Marius har sparet penge op og flytter til Silkeborg for at få et bedre
forsørgelsesgrundlag for den kommende familie. Det var lige ved år-
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men det var, som var vi kommet i læ.
Jeg tog skovlen og arbejdede mig fri.
Han formulerer sin livserfaring:
”Vorherre har holdt sin hånd over
mig og lært mig arbejdets velsignelse, glæden ved at være nyttig efter
evner og kræfter.” Dette lyder helt
som Karen Blixens livsfilosofi.
Så vidt så godt. Men godt var det
ikke. Hans kone Laura havde fået
tuberkulose. Rådet var: Flyt på landet
og få så megen frisk luft som muligt.
Marius ville gøre alt for, at Laura
kunne få det bedre.
Bagerens hustru, som det så fint
hedder, Laura Kirstine Laursen, er
født 5. juni 1871 i Skørring. De to er
næsten jævnaldrende. Hendes forældre var Peder Laursen og Ane Kirstine Sørensen fra Hejbækgård. De var
blevet gift et lille års tid før Lauras
fødsel. Et halv år efter fødslen dør
moderen. Faderen gifter sig igen med
Laura Andersen, altså samme fornavn som den moderløse datter. Laura bliver en god mor for den lille pige. Da Laura er ti år gammel dør hendes far. Selvfølgelig skal der være en
mand på gården, så stedmoderen gifter sig med den tjenestekarl, der er
ansat til at hjælpe på gården. Han
hedder Peter Smidt Lassen og stammer fra Venge sogn ved Skanderborg. Disse to mennesker, som gifter
sig i 1885, da Laura er 14 år, sætter
hun stor pris på. Efter Ane Kirstines
død får Laura 8 halvsøskende. Tre
som Peter Laursen er far til (2 dør

Laura og børnene

indenfor sit fag må Marius se sig om
efter noget andet. Han bliver murerarbejdsmand og er i en periode med
til at opføre Silkeborg Sanatorium.
Senere er han med til at bygge den
store skorsten på Papirfabrikken –
landets højeste. Han fortæller, at foruden murerne, var de tre arbejdsmænd - to bagere og en skrædder på opgaven.
Bagefter fik de to bagere tilbud om
arbejde på Papirfabrikken, men
skrædderen ville de ikke have, han
var for glad for brændevinen. Det var
ikke store penge vi fik, fortæller han,
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som små) og fem med Peter Smidt
Lassen som far, hvoraf to dør som
spæde. Hårdt, men almindeligt for
tiden.
Den unge Laura er på Klank Efterskoles sommerhold 1890. Klank ligger ved Galten. Sådan var det dengang: Pigerne gik på efterskole om
sommeren, karlene om vinteren. Laura bor hjemme, da hun gifter sig med
bageren Marius.
Med tunge tanker og måske nyt håb
flytter Marius med familien til Linå –
10 km fra Silkeborg. Han køber en
bagerforretning af den gamle bager
August Hillmann. Denne omtales
som tysker, han er født i Bremen – og
har så vidt det ses i folketællingerne
kun haft bageriet nogle få år. Han
flytter til Galten, hvor han dør kort
efter, 73 år gammel.
Penge til at købe bageriet har Marius ingen af, som tidligere omtalt.
Men han låner af sin kone Lauras
stedfar, Peter Schmidt Lassen. 2.000
kr. låner han og køber bageriet i
1905.
Det går desværre nedad bakke med
Lauras tuberkulose, som er tidens
store dræber. Hun tager flere gange
ophold på Skørping Sanatorium.
Imens har bageren en ung pige til at
passe de fire små børn. Når Laura var
hjemme, stod alle vinduer åbne, og
børnene måtte kun stå i døren og
kigge ind til moderen, men ingen
berøring, ingen kærtegn. Man frygtede smitten. Familien er flyttet på lan-

Billedet af mormor Laura som altid hang
over skrivebordet

det – de sover med åbne vinduer hele
året, men lige meget hjælper det.
Bager i Linå
I marts 1907 er det slut. Sygdommen har vundet og Laura Kirstine
Nielsen, dør i en alder af 35 år. Hun
efterlader en mand og fire børn på
10, 8, 4 og 3 år. En stor sorg, men det
er nødvendigt at komme videre i livet, trods mørket, der har sænket sig.
Videre – ikke mindst af hensyn til de
fire børn. Heldigvis er der den unge
pige, som har hjulpet under sygdommen. Hun er klar til at træde til. Hun
er kun 21 år gammel. Hun bliver hos
bageren som husholderske i 58 år –
indtil Marius dør.
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tilbage til det hjem, der havde så
hårdt brug for hende, selvom der
havde været en ”vikar” i den periode,
hvor hun var på højskole. Hun blev
som en mor for de fire børn, nok
mest for de to små. Siden blev hun en
skattet bedstemor for en flok på seks
børnebørn sammen med bedstefar
Marius. Stine var altid inviteret med,
når Marius var budt ud og omvendt.
Men de havde ikke megen selskabelighed. Trods alt en lykke i en ulykke.
Bageren bor i et langt hvidkalket
hus lige over for kirken. Huset er
bopæl og forretning. Over butiksdøren hænger et enkelt malet træskilt:
”Linå Bageri. M.S. Nielsen.” Adskilt
af et lille stræde lå bageriet – for øvrigt i den gamle kirkestald. Her er
den store dybe bageovn, og lange
borde til at slå brødet op. Børnebørnene husker de mange skuffer med
bl.a. rosiner og gær – begge dele var
gode at smage på. Ved siden af ligger
en vognport og stald til hesten Musse. Bageren har en brødvogn med
Musse foran, der et par gange om
ugen kører landtur. Derfor har han
ansat en brødkusk, som gennem mange år er Peter Voergård. Landturen
går til gårdene i Hårup, Skellerup
Nygårde, Resenbro og Voel. Det er
næsten udelukkende rugbrød, der
bliver kørt ud, og det er fast, hvor
mange brød, hver kunde skal have.
Typisk er der en bestillingsseddel til
næste uge i en kurv ved gården. Der

Stine

Pigen hed Ane Kirstine Andersen
og var født på Linå Mark 18. marts
1886. Hun blev kaldt Stine og når
man bor hos bageren, bliver det Stine
Bagers. Hun havde en medfødt hofteskade, der aldrig var blevet behandlet. Det gav en skæv gang, hun haltede og brugte ofte stok. Marius og
Stine blev aldrig gift, men de var
gode mod hinanden.
Stine kom ud at tjene allerede som
10 årig – et vilkår for fattigfolks
børn. Siden var hun et halvt år på
Haslev Højskole i begyndelsen af sin
tid hos bageren. Derefter kom hun
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blev købt rugbrød en gang om ugen –
det var mest 4 punds brød, men også
de store 8 punds brød.
Andre slags brød bliver ligeledes
bagt – franskbrød og boller. Sidstnævnte bliver også til tvebakker. Bollerne skæres op og tørres i ovnen.
Derefter opbevares de i en skuffe i
butikken. På menuen er desuden wienerbrød, makronsnitter og af og til
napoleonskager. På bestilling laves
der fødselsdagskringle og det kunne
hænde – lagkage. I butikken er et lille
glasskab med chokolade og en skuffe
med flødeboller. Desværre knirkede
skuffen, så det var svært at liste den
op, husker et barnebarn.
Det er Stine, der passer butikken.
Hun hører, når der kommer kunder
ved et klemt af klokken, som hænger
over døren. Bageren selv er i bageriet. Der er åbent fra tidlig morgen til
sen aften.
Stine og bageren får aldrig telefon.
Hans begrundelse er, at så vil folk
bare ringe midt om natten fra forsamlingshuset, hvis de mangler noget.
Når han bestiller varer, går han i
Brugsen og ringer derfra.
Efter Lauras død retter tilværelsen
sig noget op igen. Stine er til stor
hjælp med børnene, huset og butikken.

og kakkelovn. Alligevel bliver der tid
til at forholde sig til lokale problemer. Linå har haft sygekasse siden
1874 og nu omkring 1910 er det en
gammel træskomand, som står for
regnskabet. Der er kommet kludder i
tallene, så nogle folk i byen spørger
bageren, om han vil overtage sygekassen. Der var jo den fordel, at han
var hjemme hele dagen. De, der spørger, betragter ham som tilhørende
småkårsfolkene og ser ham som deres mand. Han er formand 1910 –
1911 med kontor derhjemme.
Han fortæller: ”Da jeg først var
kommet i det med sygekassen, så
kom socialisterne.” Han har sikkert
ment socialdemokraterne. Han fortæller videre: ”Ja, de var slet ikke
fagforeningsfolk sådan som nu, men
lutter småkårsfolk. Vi vil ha’ bageren
i sognerådet, sagde de. Og sådan gik
det. Småkårsfolkene fik flertal, og det
var lige ved, at vi også fik Skjoldborg
med ind i sognerådet. Han boede
dengang nede på Dynæs. Men jeg
siger nu, det var godt han ikke blev
valgt, for han levede sikkert i alt for
stor ideverden til den slags” slutter
bageren.
Forfatteren og agitatoren Johan
Skjoldborg havde købt halvøen Dynæs ved Laven i Linå sogn i 1907.
Han var titulær ”husmand” selvom
han drev stedet med bestyrer. Hans
helt store optagethed var husmænd
og landarbejdere. De skulle vækkes
og organiseres. Han startede Linå

Sognerådet
Selv har Marius travlt med bageri,
hestehold og brændefremstilling –
næsten hver dag til bageovn, komfur
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Husmandsforening i 1909 – og var
formand indtil 1913. Inden han flyttede fra Dynæs i 1914 holdt han nogle meget velbesøgte ”Dynæsfester”
1912 – 1914. Der kom i tusindvis af
deltagere til disse endags arrangementer. Pressen gættede på 10 –
15.000 mennesker i 1913. Her var
hovedtaleren Martin Andersen-Nexø.
Bageren er meget optaget af denne
mand, der også var småkårsfolkenes
mand, og han deltager i festerne.
Han har givetvis også talt med
Skjoldborg dengang.
Bageren kommer i sognerådet og
bliver valgt til formand – en post han
beklæder fra 1914 -1917. Han fortæller om tiden: ”Jeg blev så sognerådsformand. Krigen kom, og sammen

med den en bunke arbejde. Der var
ikke noget der hed kommunekontor
med personale, men derimod en masse skriverier for formanden.”
Al den regulering og registrering
som 1. Verdenskrig forårsager i Danmark lander i sidste ende ude i det
yderste led, i sognene. Han slutter:
”Da så krigen holdt op, ville jeg ikke
mere. Dermed sluttede min offentlige
karriere, og det er altså så længe siden, at folk, der har stemmeret nu,
slet ikke var født dengang.” ( Interview 1953).
Folk, der kan huske bageren, kalder
ham en meget religiøs mand. Vorherre spiller en stor rolle i hans tanker,
kan man se af interviewet i Jyllands
Posten. Han gik i kirke hver søndag.

Bagerbutikken som den ser ud i dag

36

Stine sad altid i kvindesiden. Marius i
mandesiden. Barnebarnet Tove husker, at når hun sad i sin barndomskirke i Linå ved siden af Stine i kvindesiden og kiggede over til bedstefar
i mandesiden, så var det trygt at være
til. Det er ikke altid, at både bageren
og Stine kan være borte fra bagerbutikken, men de sørger altid for at
hjemmet er repræsenteret. Hvis bageren ikke kan, læser han derhjemme
en prædike af Luther. Bageren holder
også meget af Hostrups poesi. Digterpræsten har jo været præst i Linå
længe før bageren kom til byen. Især
Hostrups salme ”Julebuddet til dem,

der bygger” holder han af. Den skal
altid synges juleaften og det er en
tradition, der går videre i familien.
Han har også været en mand, man
fik tillid til, hvilket ses af hans poster
i sygekassen. Han har nok også været
en mand af klare meninger. Et barnebarn fortæller, at han kunne virke
kort og bestemt – og sådan ser han
også ud – men overfor børnebørnene
var han en kærlig og tålmodig bedstefar, som de så op til og holdt af.
I byen hedder han ”bageren” og nogle kaldte ham Ghandi, da han havde
en vis lighed med den indiske frihedshelt – kraftigt overskæg og me-

Bagerens pensionistbolig
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get lidt hår på hovedet. Det har nok
været lige efter 2. Verdenskrig dette
navn blev brugt. Da var Ghandis billede i avisen hver dag. Folk i byen
har den holdning, at Stine var rar,
mens bageren lidt havde sit væsen
imod sig. Men han var respekteret.

arbejde, nøjsomhed og gudsfrygt
forenet med ærlighed og redelighed
var det fundamentale i hans liv. - Hans fire børn er alle levende, gift og
i gode stillinger.
Stine dør 13. september 1969 efter i
nogle år at have boet alene i huset,
hvorefter hun kom på plejehjemmet
”Skrænten” i Linå.
Vi lader bageren få det sidste ord:
Mennesket har pligt til at bestille
noget. Og når de først har lært pligten
at kende, kommer glæden ved arbejdet. Og sammen med arbejdsglæden
velbefindendet.

Bageriet sælges
Efterhånden fik bageren behov for
lidt hjælp i bageriet ved, at en dame
kom og gik til hånde et par formiddage om ugen. Marius begyndte at købe
rugbrød hos Magdalenemøllen i Århus, for at sælge det videre i butikken. Han bagte ”kun” fire gange om
ugen nu.
I 1956 solgte han bageriet til Hans
Dahl Jensen, som var bager her en
årrække. Han startede i øvrigt med at
købe en ny bageovn. Bageren og
Stine flyttede i et hus, som han havde
købt i 1927, det ligger ved Postbakken, i dag Linå Bygade 5. Det er et
hus, som i 1910 blev flyttet fra Vangvedvej ind til Linå. Det lå i vejen for
et vandværk – og blev taget ned, flyttet og genopført for 800 kr. Bindingsværk med stråtag. Huset var lejet ud
og lånt ud til familie i de mellemliggende år. Nu bliver det rammen om
Marius Stinus Nielsen og Kirstine
Andersens sidste år. Bageren og Stine nyder her deres otium.
Bageren dør 11. januar 1965 – og
begraves 16. januar, den dag han
kunne være fyldt 96 år.
I en nekrolog gøres status: Bager
Nielsen var en klog mand for hvem

Kilder
Tove Jørgensen, Mors – bog: Det
hjertet husker ( Barnebarn til bageren )
Ester og Jørgen Danielsen, Linå
Erna Østergaard, Kirkedal
Jyllands Posten, søndag d. 8. november 1953
Kirkebøger og Folketællinger
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Bøllingsøs udtørring
Af Chr. Christiani

Det følgende er baseret på optegnelser efterladt af proprietær Chr. Christiani, Bøllingsø fra 1967.

hos beboerne på egnen, gav 3 mark
om dagen og havde således 4 mark i
ren fortjeneste. Lærer Aaboe i Engesvang skrev i den tid i sin dagbog:
Aldrig har arbejderklassen haft en så
gylden tid som nu. Enhver, der vil
holde daglejer, må give 3-4 mark
samt kosten. Håndværkerne tager 6-8
mark og tilmed den flotteste kost.

I foråret 1872 blev der dannet et
interessentskab af en grosserer i København, to købmænd i Randers, en
landinspektør og en prokurator i Viborg med det formål at udtørre Bøllingsø, et område på 271 1/8 tdr.
land. Interessentskabet budgetterede
med 60.000 rigsdaler for at gennemføre projektet. Det fordelte sig bl.a.
på køb af de gårde, som havde jord i
området. Blandt andet Klode Mølle
med besætning for 16.500 rigsdaler.
Man købte desuden mose- og
søgrund og betalte for tabte enge og
jord til kanaler for over 17.000 rdl.
Dertil kom gravearbejde og broer til
10.000 rdl. og en del mere. Budgettet
på de 60.000 rdl. blev dog langt overskredet.
I maj 1872 begyndte gravning af
kanalen fra Klode Mølle og i december nåede man søen, men hele vinteren arbejdede folk med opmudring af
kanalen. Entreprenørerne fik 88 skilling pr. kubikfavn og betalte 7 mark i
dagløn. Arbejderne var dels egnens
husmænd, dels tilrejsende, såvel
svenskere og enkelte tyskere som
danske. De, der betalte for deres kost

Driften af den udtørrede sø
Ifølge Lysgård og Hids herreders
skødeprotokol overdrog lodsejerne,
der havde jord rundt om Bøllingsø og
dermed var ejere af søen, deres henholdsvise andel heraf til interessentskabet den 10. oktober 1872. Overdragelsessummen var alt i alt 1794
rigsdaler.
Interessentskabet regnede med en
hurtig afvanding af søen og derefter
en hurtig udstykning i småparceller
til omegnens befolkning. Efter sigende mente de at kunne opnå en pris på
1.000 kr. pr. td. land altså ialt
250.000 kr, når sagen var sluttet.
For at forstå, hvorfor man overhovedet ville udtørre søen, må man tænke
på, hvor langt tilbage jorddyrkningen
var på dette tidspunkt. Afgrøderne på
markerne var små, og der var derfor
stort behov for at købe hø. Erfaringer
fra andre landindvindinger gav grund
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til håb om at der lå god jord under
søen og dermed mulighed for en stor
gevinst ved salg af lodderne. Bøllingsø skulle derfor komme til at ligge som en oase i ørkenen. Denne
plan lykkedes aldeles ikke. Arbejdet
kostede langt mere end ventet, og
betydelige erstatningskrav fra lodsejerne langs afvandingskanalen gjorde sig gældende. De fandt deres enge
forringet, de blev for tørre og gav
mindre hø.
Imidlertid meldte der sig ikke en
eneste køber, så interessentskabet
kørte videre med ejendommen i henved 10 år. De søgte at bjerge hø, der
for en stor dels vedkommende under

stort besvær blev flådet i land. Høet
var ofte for vådt, så det rådnede i
stakkene. Da de omsider afstod ejendommen, var det angiveligt med et
reelt tab på 100.000 rigsdaler. Det
skal navnlig være gået ud over jernhandler J. Jensen, der havde finansieret foretagendet.
Problemerne med det våde hø
skyldtes vel nok for en stor del, at
kanalen var ganske utilstrækkelig
både i dybde og bredde. Vandet stod
op ved regnskyl, og om vinteren stod
arealet mere eller mindre under vand.
Endelig var det vel også letsindigt at
tro, at egnens befolkning på den tid,
hvor det var småt med penge, skulle

Stensmark ca. 1900

40

være i stand til at finde penge til at
købe jord.
I 1892 overtog kreditforeningen i
Viborg ejendommen for indestående
lån på ca. 47.000 kr. Jeg husker ikke
det konkrete tal. Men samme år købte
far Jens Christiani, der var forpagter
på, »Stensmark« ved Grenå, ejendommen for det indestående lån.
Far købte ikke for at slå sig ned her.
Han havde mere end nok hjemme på
»Stensmark«, og han kom her i det
hele taget ikke meget, men han mente, at der før eller senere nok skulle
blive brug for ejendommen, idet han
havde seks sønner, der skulle sættes i
vej.
En i høj grad medvirkende årsag til
hans tro på fremtiden her, var de sto-

re afgrøder i Kolindsund. På Djursland havde man nemlig udtørret en sø
med stor succes, hvilket optog sindene stærkt den gang på Grenåegnen.
For at tilse ejendommen og forestå
salg af hø osv. fik far antaget gårdejer Niels Løhde, der havde en gård
øst for Moselund. Han var en god og
reel mand, der havde hvervet, indtil
min broder Richard overtog det omkring 1900. Det første, der måtte gøres, var at få vandstanden sænket,
men der måtte tages hensyn til de
mange lodsejere, der havde jord ud
mod kanalen. Følgelig måtte der en
ny landvæsenskommission til at fastlægge evt. erstatning til de tilgrænsende lodsejere.
Den ny landvæsenskommission
fastslog, at lodsejerne atter skulle
have erstatning. Beløbenes størrelse
husker jeg ikke, men det var vist op
mod 10.000 kr. Hertil kom arbejdslønnen til uddybningen. Resultatet
var middelmådigt. Grundvandstanden
i søen sank ganske vist en del. Men
ikke nær nok, og samtidig med at
vandet sank, sank også dyndet i søen
sammen, så at arealet for hovedpartens vedkommende stadig var vandlidende. Det blev derefter forsøgt at
pumpe vandet ud. Ved søens udmunding blev der lagt en dæmning over
kanalen, og en stor vandsnegl drevet
af en dampmaskine pumpede vandet
over. Det viste sig hurtigt, at dette
slet ikke forslog - så det hele blev
opgivet og fjernet igen. Tilbage er
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endnu nogle sten og murbrokker fra
dampmaskinens fundament. Alt dette
kostede mange penge, og vi havde
ondt ved at forstå, at vi skulle betale
penge til lodsejerne for tab af hø, når
de faktisk havde stor fordel af vandafledningen, der bevirkede, at de blev
i stand til at tjene store penge på tørv.
For uden søens udtørring havde den
store tørvegravning og tørveindustri
ikke været muligt. Men ikke nok med
det. Det er ikke uden bitterhed, jeg
tænker tilbage på de mange misbrug
og mangel på hensyn, der blev udvist
mod kanalen i årene senere, dels ved
gravning af grøften i for ringe dybde
og med frit udløb i kanalen, hvorved
der blev skyllet tørvedynd ud i stor

mængde, dels ved vanding af kreaturer, der trådte kanalkanterne ned, så
sandet fra kanalskrænten skred ud i
vandet. Det var en livsbetingelse for
os at holde kanalen i orden.
For at holde kanalen fri måtte vi først
slå grøden med le, og derefter blev
bunden gået efter med en skovl, så
dynd og sand, der havde aflejret sig,
kom væk. Det var et stort og besværligt arbejde der skulle udføres årligt.
Derfor virkede det særdeles irriterende, når vandet steg igen på grund af
nævnte misbrug. Endda ofte kort
efter den årlige oprensning, hvor vi
så måtte have udgift og besvær igen.
I denne forbindelse er det en tanke
værd, om ikke Bøllingsøs økonomi
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havde set anderledes ud, hvis interessentskabet havde været mindre ivrig
for at komme i gang og påtaget sig
færre forpligtelser end de gjorde. I så
fald tror jeg, at udtørringen ville være
bleven iværksat for at udtørre moserne, og udnyttelsen af disse ville sammen med søen bære udgifterne til
kanalen og følgelig også forhindre at
den blev ødelagt.
At få den årlige oprensning ordentlig udført var slet ikke så let. Det
kneb særligt med det de første år;
men så havde vi held til at få den
rigtige mand - Jens Peter Nielsen,
Kragelund - til arbejdet. Han var
brøndgraver, men kom her hvert år,
første gang i 1902, og rensede trofast
kanalen i ca. 40 år. Vi er ham megen
tak skyldig for hans udmærkede arbejde gennem de mange år.
Første gang jeg så Bøllingsø var i
1902, hvor jeg som dreng besøgte
min broder Richard, der var flyttet
hertil for at afløse Niels Løhde som
bestyrer. Området hvor min broder
boede lå øde hen, her var ikke et træ.
Den eneste bevoksning var en forblæst hyldebusk, som min broder
holdt af at sætte sig under for i læ af
sol og vind at ryge en cigaret.
Søarealet lå som en stor bar flade
med et utal af grøfter, der førte vand
ud til kanalen, og det var nødvendig
at rense alle disse grøfter hvert år.
Hvor det var muligt at færdes med
heste blev der dyrket en smule havre.
Havren lykkedes altid godt, selvom

det ofte kunne knibe med at få det
moden. Ud over denne smule korndyrkning var alt andet græs. Langs
kanalen, særlig ind mod land, hvor
dyndlaget var tyndt, voksede der
knopsiv. Denne plante bredte sig
voldsomt og var til stort besvær. Disse arealer blev særligt anvendt til
græsning af kreaturer, der vragede
sivene og åd græsset, hvilket blot
gjorde sagen værre. Hestene derimod
åd gerne siv så længe, de var grønne.
Græsarealet længere ude lå i små
parceller opdelt af grøfter, og græsset
herfra blev igennem mange år solgt
til egnens befolkning. Et mindre areal
25-30 td. land var udlejet til Stenberg, Moselundgård. Æltet tørvedynd
blev kørt herfra i tipvogne trukket af
små damplokomotiver.
Der var også bygget en skinnebane
herfra til Moselund station. De tørre
tørv skulle sendes pr. bane til stationen, og banens endepunkt skulle ligge så højt, at tørvene kunne tippes
ned oven i banevognen. Tipbanens
ende var derfor bygget højt oppe på
pæle - det så imponerende ud, men
k o m a l d ri g t i l a t fun g e r e .
Inden søen blev udtørret, var der blevet hentet mergel ude i selve søen.
Mergelen blev sejlet i land med
pramme og bragt i land ved en
»havn«. Mergelen blev hentet i den
sydvestlige del af søen, hvor der endnu er betydelige sænkninger i arealet
forårsaget af fjernelse af dynd og
mergel.
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»Havnen« lå lige op ad vejen til
Moselund. Den var pænt stensat på 3
sider, og har vel også været brugt, når
der skulle fiskes. Stenene fra havnen
har jeg selv kørt derfra, den gang vi i
1913 byggede lade, da blev de anvendt som grund i den. Havnen ses
endnu som et stort hul overgroet med
hindbær og hyld - og med en stor
sitkagran på kanten.
Eftersom der tidligere havde været
gravet mergel i søen, forsøgte min
broder Richard efter århundredeskiftet at udnytte de forventelige rige
lejer af mergel i søbunden. Lige op
ad kanalen ikke langt fra søens udløb,
blev det udvalgte sted. Der blev anskaffet en mægtig skovl på skaft med
tilhørende hejseapparat, en slags gra-

vemaskine, så mergelen kunne hentes
op. Afsætningen var til at begynde
med god. En del købere var tilfredse
med mergelen, andre ikke og efter et
par års forløb gik det i stå. Mange år
senere bad jeg Hedeselskabet om
hjælp til at undersøge, om der var
grundlag for udnyttelse af søens
mergel til eget forbrug. Det viste sig,
at der i ca. 1½ m dybde under ca. 60
td. land lå et tyndt lag mergel, så
tyndt at enhver tanke om udnyttelse
var utænkelig. Analysen viste, at
ramte man lige i laget, fik man højprocentisk kildekalk, men lige over
og under var der værdiløs dynd. Dette forklarer, hvorfor salget i sin tid
gik i stå.
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de omtrent et år, inden museets folk
kom, og i mellemtiden var en stud
gået langs igennem den ene og ødelagt den totalt. De andre to fik museet. Engang fandt jeg på en ganske
lille plet 3 økser af hjortetak, nogle
pren af samme materiale samt en del
skrabere eller knive af flint, det var
vist 16 stykker. Jeg meddelte daværende geolog senere professor Knud
Jensen om fundet. Han kom omgående og tog dyndprøver på stedet til
pollenanalyse. Han påtog sig at få de
forskellige genstande af hjortetak
præparerede for mig på museet, så de
kan opbevares.
Adskillige år senere kom Therkild

Oldtidsfund
Ved søens udtørring kom en mængde hjortegevirer frem, og der findes
stadig enkelte ved pløjning. Der har
været fremsat forskellige teorier om,
hvordan disse gevirer er kommet her.
Personlig tror jeg, at det hovedsagelig må dreje sig om gamle eller syge,
måske sårede dyr, der har søgt ud i
søen for at svale sig, måske for feber,
og så er de blevet hængende i dyndet.
Bare en enkelt eller nogle få om året
kan jo i løbet af nogle tusinde år give
et stort tal.
Det var vist i 1913-14, at vi ved
pløjning fandt 3 både. Fundet meldte
jeg til Nationalmuseet, men det vare-

Høbjergning 1917
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Stuehus 1910

Mathiesen uventet her sammen med
nogle hjælpere for at grave omkring
stedet for nævnte fund, som han må
have vidst god besked om. Efter få
dages forløb, hvori de arbejdede
uden resultat, tog de til Klosterlund
og gjorde det bekendte Klosterlund
fund. Et andet sted fandt jeg 3 stridsøkser af jern, de skal stamme fra omkring år 1500. Alle disse fund er gjort
ude på dyb dynd, men inde på sandet
nær land er der fundet mange mikrolitter, små skrabere, blokke og flækker. Det var mine to brødre Richard
og Olaf, der fandt hovedparten af
disse. Mange af de små pilespidser er

nydeligt forarbejdet, men der fandtes
også mange flækker, der er arbejdet
på uden at de var gjort færdige, og
den tanke har været fremsat, at her
ligefrem har været et slags værksted.
Det er navnlig nordvest for nuværende avlsbygninger, hvor der nu er
plantage, at de fleste flækker er kommet frem ved og efter gravning af
plantehuller. Det menes, at søen havde sin største udbredelse før udtørringen blev foretaget i 1872.
At der er fundet de mange mere
eller mindre forarbejdede flækker,
hvor der i 1872 var sø, kunne tyde
på, at der ikke har stået vand der på
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stedet på den tid, da dette »værksted«
har været her, og at det har været
mosens vækst, der mere og mere
spærrede for vandet.

husarkasernen i København, det blev
læsset i løs stand på Moselund station. Efter krigens ophør blev høsalget
ringe, og kun i tørre somre var der
salg af betydning, så vi måtte søge
andre veje.
Da min far døde 1908, bestemte vi
brødre i fællesskab at søge hans gerning videreført. I første omgang som
fælleseje. Min søster flyttede hertil,
der blev bygget et hus til hende, og
hun blev boende her til sin død 1938.
Fader havde til det sidste holdt på, at
der måtte ligge en fremtid i Bøllingsø, blot vandafledningen kom i
orden. En god ven af far, godsejer
Lithenberg, tog flere gange hertil for
at hjælpe os med råd og dåd, men

Korndyrkning
Salg af hø og græsning var i mange
år søens eneste indtægtskilde af betydning, men efterhånden som markerne rundt omkring blev merglet og
kom under kultur, og folk anvendte
mere kunstgødning, så blev der mindre og mindre efterspørgsel efter hø.
Ganske vist var der under Første Verdenskrig meget stor efterspørgsel. Vi
solgte da ikke alene hø til vognmænd
og hestehandlere i Silkeborg. Vi leverede endog et par vognladninger til

Astrid og Christian i 1925
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vandet kom ikke tilstrækkeligt ned.
Derfor blev det en utaknemlig og
omtrent umulig opgave, som min
broder Richard fik at arbejde med.
Korndyrkning eller husdyrbrug var i
større stil ikke mulig, da her ikke var
de nødvendige bygninger eller maskiner. Han havde kun græs og hø
som indtægtskilde. Det var derfor
ikke mærkeligt, at han blev træt af
det og ønskede at træde helt ud af
foretagendet, og i 1913 tog han herfra. Det han havde mest og virkelig
glæde af var plantningen. Han gik
meget op i at plante for at skaffe læ
på de bare og forblæste arealer. Det
var en god gerning, som vi har haft
stor nytte af siden. Samme år, 1913,
kom min broder Villiam hjem fra
Argentina for at være her et par år og
gøre sit til at få gang i foretagendet.
Mine to brødre Olaf og Axel opfor-

drede mig kraftigt til at komme også.
Jeg havde faktisk dengang ikke megen lyst til det, da jeg havde tilbragt
sommeren 1909 her for at hjælpe til,
og jeg følte mig ikke tiltalt af ejendommen. De lovede at støtte mig, og
så flyttede jeg hertil og kom til at
arbejde sammen med min broder
Villiam i to år. Han så stort på tingene. Det første vi gjorde på hans initiativ var at bygge en lade. Den var 70
alen (44 m) lang og 17 alen (10,5 m)
bred og kostede 7.300 kr. Vi fik en 8
hk. bolinder motor, tærskeværk med
presser, kværn og hakkelsesmaskine,
og dermed var der lagt op til at dyrke
mere korn.
Men markarbejdet var besværligt,
det var de færreste steder hestene
kunne gå uden dyndsko, og ved pløjningen måtte de gå på den faste
skjold, trådte de i furen, sank de ned.

Fårehold i 1935
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Det var strengt for hestene, men også
ofte for folk, og det gav meget tidsspilde. Harvning før såning om foråret var heller ikke let. Det kunne
kun foregå når det var tørt, derfor fik
vi ikke altid sået i rette tid. De bedste
kornafgrøder havde vi, hvor dyndlaget var så tyndt, at ploven kunne nå
sandet og således blande dynd og
sand. Her kunne hestene arbejde
uden at synke i. Desværre svandt
dyndet disse steder efter få års forløb,
så j ord en b lev fo r vand et.

ene ejer i 1915, men i virkeligheden
var han med hele tiden. Han kom her
flere gange om året, trods det at han
havde sin gerning i Norge. Da han
afgik ved døden 1930, overlod han
mig midler, så jeg var i stand til at
bygge stuehus og stald.
Vi ville gerne have et dyrehold i
gang til at supplere salget af græs og
hø. Det blev til en del eksperimenter
inden vi fandt en god sammensætning. Vi havde tidligere omkring
1916 forsøgt med fåreavl. Efter anskaffelse af 100 moderfår gik fåreholdet godt nogle år, men efterhånden fik de leverproblemer og døde i
store tal. Derfor måtte det opgives.
Vi forsøgte med et lille kreaturhold.
Men vi manglede en god stald, så det
var først med den stald i 1931, at der

Dyrehold
Efter et par års forløb rejste min
broder William tilbage til Argentina,
og min broder Olaf ønskede også at
trække sig ud, så var min broder Axel
og jeg ene om det. Formelt blev jeg
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kom lidt fremgang i det. Vi holdt 1016 køer samt opdræt af svin. Noget
stort blev det dog ikke til. Under Første Verdenskrig havde vi også en vis
succes med opdræt af plage som
trækdyr.
Fjerkræ derimod viste sig at være
en mere farbar vej. Som soldat havde
jeg passeret forbi en gård i Nordsjælland, hvor der gik en stor gåseflok
både store og små. Jeg tænkte, at det
muligvis var noget for mig, og som
kunne fungere her. Jeg tog dertil om
søndagen for om muligt at få rede på,
hvordan man bar sig ad med at få så
mange gæslinger frem. Der blev taget
venligt imod mig, og det viste sig, at
de brugte høns af gul orpington som

Emmas maleri af hendes far kaptajn
Schultz

”rugemaskiner” for gåseæggene.
Gæssene skulle helst bare lægge æg mange æg, og holdes fra at ruge
længst muligt.
Fremgangsmåden var let at gøre
efter, og jeg gik straks i gang. Gradvis blev gåseholdet større og større,
så jeg begyndte at sælge både rugeæg
og gæslinger, da jeg ikke havde husrum til de mange gæslinger. Jeg beholdt bare ca. 100 stk. til fedning.
Det var let at forøge antallet af levegæs og derved få mange æg, men det
var ikke let at få de mange æg ruget.
Der var år, hvor jeg havde 100 høns
og næsten lige så mange gæs til at
ruge på en gang. Det var et morsomt
arbejde, fordi det gav mig en til-

Ved Emma og Christians sølvbryllup 1955
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Stuehuset ved Bøllingsøgård 1955

trængt indtægt, men det var strengt
arbejdsmæssigt set. Naturligvis prøvede jeg med forskellige rugemaskiner, men i begyndelsen med ringe
held. Jeg prøvede at lægge gåseæg i
rugemaskine i 10 – 14 dage og derefter under høns med fuldstændig negativt resultat, derimod gav det overraskende fint resultat, når gæs eller
høns havde ruget på æggene først, og
de bagefter kom i rugemaskinen.
Efterhånden fandt jeg ud af at ruge
gåseæg på maskine, uden at de først
havde været under høns. Maskinerne
var blevet bedre egnet til det formål.
Det blev en stor lettelse selv om jeg
kom op på at have 30 små maskiner,

der blev varmet op med petroleumslamper. Disse små maskiner tog hver
42 gåseæg, så jeg måtte alligevel
have en del høns og gæs til at ruge.
Senere kom de store elektriske maskiner, så blev det hele let, navnlig
var det rart at blive fri for at gøre de
mange lamper i stand. Disse maskiner tog 1100 æg ad gangen. Fra en
lille begyndelse udviklede gåseavlen
sig hvert år indtil det kulminerede i
1944 med en udrugning på i alt 4804
gæslinger, hvoraf dog de 321 stammede fra fremmede æg. Derefter gik
tallet ned, men vedblev at være af
ikke ringe betydning for søens økonomi.
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Sådan så søen ud inden afvandingen i 1872—1975
Det var landets højest beliggende sø, på 140 hektar i en stor højmose ved Engesvang den blev afvandet ved at grave en fire kilometer lang kanal fra Klode Mølle og ud i søen, herved sluttede driften af vandmøllen i Klode mølle.
Der var omfattende tørveindustri på hele egnen også i den tørlagte sø, især under
de to verdenskrige.
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Sådan ser Bøllingsø på ca. 360 ha. ud i dag altså mere en dobbelt så stor som den
oprindelige sø, men mindre kunne den ikke blive for nu er det meste af tørvelaget
for længst gravet væk, der blev lavet en dæmning ved Kragelundvej og derved
kom Trædestensrækken til at ligge under vand 100 meter ude fra bredden langs
Kragelundvej i nordvestenden af den nye sø.
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Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner
Balle
Hanne Just Pedersen
Ndr. Højmarksvej 25, 8600 Silkeborg
Tlf. 8686 9085, email: villy.just.pedersen@tiscali.dk
http://balle-lokalhistorie.dk/

Funder
Villi Hansen
8685 1206 email: villi-jorn@fibernet.dk
http://www.funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/forside/foreninger/
funder+lokalhistoriske+forening

Kragelund
Teddy Greibe
Frederiksdalvej 64, Frederiksdal, 8620 Kjellerup
8686 7047 og 2020 7048, email: FKhistorie@gmail.com
http://www.frederiksdal-info.dk/lokalhistorie.htm

Lemming, Serup og Sejling – Sinding
Poul Erik Bach
Kaj Munksvej 8, 8620 Kjellerup
2156 6047 email: fam,bach@privat.dk

Sejs-Svejbæk
Bente Rytter
Sindbjerg Mosevej 26, 8600 Silkeborg
8684 6171, email: bente@rytter.net
http://www.sejs-silkeborg.dk/

Virklund
Preben Strange
8683 6720 email: preben.strange@nypost.dk

Silkeborg
Lis Thavlov
8722 1923 email: lt@silkeborgbib.dk
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