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Forord 
 

Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhi-

storien i disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistori-

ske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn for 

Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kom-

mune 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. Me-

get forsvinder i disse år, hvor der sker så store forandringer. I vir-

keligheden må vi konstatere, at dagen i dag bliver historie i mor-

gen! 

 

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 lignen-

de, så er der et sted, hvor du kan sikre det for eftertiden – på Sil-

keborg Arkiv. 

 

God fornøjelse! 
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   I 1951 oplevede vi sammen 
med mange andre i Danmark et 
omfattende udbrud af mund- og 
klovesyge. Over 21.000 besæt-
ninger blev ramt, det var så stort 
et antal, at man fandt det umuligt 
at slå dyrene ned. Mund- og klov-
syge er en overordentlig smitsom 
virussygdom, som rammer klov-
dyr: Køer, svin, hjorte, geder og 
får. Sygdommen dræber ikke 
nødvendigvis dyrene, men med-
fører gener for dyrene og kraftige 
vægttab. 
   Hvis en dyrlæge havde konsta-
teret, at der var udbrudt sygdom i 
besætningen, skulle hele gården/
husmandsbruget isoleres en må-
ned, eller til der ikke var flere dyr 
der var syge. Ingen måtte i perio-
den forlade eller besøge gården 
og i indkørslen blev sat et skilt op, 
som advarede om sygdommen. 
 
Et statshusmandsbrug på Ve-
ster Kejlstrup 
   Mine forældre, Sofie og Niels 
Krogh, havde et statshusmands-
brug på Vester Kjelstrup mark på 
16 tdr. land. 
   En søndag sidst i november 
1951, da jeg var en stor dreng, 
foreslog min far, om ikke vi skulle 
cykle ned til Silkeborg og se en 
film i Kino, det ville vi jo gerne, jeg 
tror det var filmen »Jul i Nødebo 

Præstegård« vi så. Mandag for-
middag ringede min far til dyrlæ-
gen, der så måtte konstaterede at 
en af vores køer havde fået mund
- og klovsyge. Jeg ved ikke om 
han måske har haft det på for-
nemmelsen om søndagen?  
   Det vil sige at vi blev spærret 
inde i fire uger, og der blev sat et 
skilt op ude på et af træerne ved 
vores indkørsel: 

 
Mund- og Klovsyge 

 Adgang forbudt 
Politiet 

Samtidig blev det under Officielt 
bekendtgjort i Silkeborg Avis af 
Politimesteren i Silkeborg: 
”Mund- og Klovesyge 
Er konstateret i besætningerne 
tilhørende:” 
   Den dag var der fra egnen 
nævnt 27 navne, blandt andre 
min far. 
”Gdr. Niels Krogh. V. Kejlstrup. 

En anderledes jul 
Af Anton Krogh  
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Politimesteren, Silkeborg m. v., 
den 18. december 1951. V. 
Ewald.” 
 
Sort trækasse 
   Nedenunder skiltet satte min far 
en sort trækasse med låg på, la-
vet af træ han havde købt på auk-
tion fra tysker tiden, heri skulle nu 
lægges post, avis og kolonialvarer 
mm. Den eneste der nu havde 
adgang til os, var dyrlæge Okkels 
Jensen. 
   Balle Brugs kørte ugentligt vare-
tur med hestevogn, Laurits Skov 
var kusk og en komis var med.  
De plejede at køre ind på gårds-
pladsen, hvor de så skulle have 
æg med retur, men det kunne 
ikke lade sig gøre længere, vi 
måtte ikke levere æg.  Brødku-
sken fra Fælles Bageriet i Silke-
borg, der kørte i bil kom også 
ugentligt, så i den tid lagde han 
rugbrød i kassen, sigtebrød bagte 
min mor selv. 
 
Ingen skole 
   Vi var fire børn Sigrid, Johan-
nes, Peter og mig, vi måtte heller 
ikke komme i skole, eller få besøg 
af vores legekammerater, Sigrid 
og Johannes var for små, de gik 
ikke i skole endnu. Det må have 
været hårdt for mine forældre 
pludselig at have fire børn hjem-
me - at skulle beskæftige dem og 
finde på noget at få tiden til at gå 
med, der var jo dengang hverken 
fjernsyn eller PC-spil. Vores infor-
mationer var fra avisen, post og 

radio, telefon havde vi heller ikke.  
Peter og mig havde jo vores sko-
lebøger, af vores forældre fik vi at 
vide, at vi godt kunne forsætte 
med at læse og skrive lidt i dem. 
Markarbejde var der ikke meget 
af på den årstid, men om aftenen 
skulle vi hjælpe til ude i stalden 
og senere med opvasken inde, 
det var ikke anderledes end det 
plejede. Om aftenen spillede vo-
res forældre med os, det kunne 
være: Domino, mikado, 9 tavle 
spil eller æsel.  
 
Smør i vaskemaskinen 
   Skønt det kun var een ko der 
var syg, måtte mælken fra de an-
dre heller ikke sendes til mejeriet, 
så vi forsøgte selv at lave smør 
på vores vaskemaskine. På den 
var der et håndtag der skulle 
trækkes frem og tilbage, det blev 
Peter og mig der blev sat til det. 
Det var både drøjt og kedeligt, og 
smørret blev kedeligt gråt. 
Karantænen betød at vi mistede 
en del indtægter. Vi kunne jo ikke 
levere hverken mælk, æg eller dyr 
til slagteriet. Så pengene var små, 
men maden havde vi jo næsten 
selv. Jeg husker ikke om der var 
en forsikring der dækkede tabe-
ne. Det var en våd og regnfuld 
december, jeg var så stor at jeg 
selv måtte gå ned til vores mose, 
her fik jeg en del tid til at gå med 
at lave vandmøller og få dem til at 
virke, det havde vi lært om i sko-
len. Julekalenderen fra foregåen-
de år havde min mor gemt på lof-
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tet, så den kunne bruges igen. 
Men vi plejede at komme med 
ned til Silkeborg og se juleudstil-
ling, det kunne ikke lade sig gøre 
det år, det var ellers noget vi glæ-
dede os til hvert år. Manufaktur-
forretningen ”Peter Jessen” havde 
altid den største og flotteste ud-
stilling, og vi skulle også om i     
»Legetøjhuset«, på Nygade, må-
ske også op i ”Cykle Compagniet” 
på Vestergade. Nogle skrev gaver 
hjem fra Dahls Varehus, det kan 
jeg ikke huske om min mor gjorde 
det år?  
 
Skolens juleafslutning 
   Jeg gik i Balle Skole og den 
sidste skoledag før jul, var det en 
tradition at lærer Knudsen lavede 
lidt afslutning med en julehistorie, 
sang og leg, og fru Knudsen hav-
de bagt småkager, så alle kunne 
få en »godtepose« med lidt slik 
og kager. Det var jo lidt af et pro-
blem, at vi ikke kunne være med, 
mente vores kammerater, fik vi 
senere at vide, men de fik poser 
med til os som de lagde i 
»kassen«. 

   Jeg mindes ikke at julen var et 
problem. Vores nabo Otto Thom-
sen kom og satte et juletræ ude 
ved vejen til os, og vi fik en stor 
julepakke sendt fra vores mormor, 
som boede på Fyn. Juleaftens 
dag plejede vi at gå over i Balle 
Kirke til julegudstjeneste, men 
juleaften forløb næsten som det 
plejede, vi fik flæskesteg, bagt 
æblekage med godt med fløde 
på, bag efter gik vi rundt om jule-
træet og sang, derefter blev den 
store pakke åbnet, der var lidt i til 
alle, andet fik vi ikke det år. An-
den juledag var vi normalt på be-
søg hos min fars stedfader Erik 
Rasmussen og hans kone Pouli-
ne i Nørreskov. Det kunne jo ikke 
lade sig gøre det år. 
   Imellem jul og nytår kunne vi så 
igen bevæge os frit. Nytårsaften 
var vores nabo Otto Thomsen og 
deres piger inviteret over til os, da 
Anna Thomsen var på sygehus. 
Jeg kan ikke huske om der var 
andre på Kejlstrup mark der også 
fik Mund- og Klovsyge?   

 

Statshusmandsbruget på Vesterkejlstrup Mark hvor mund- og klovsygen hærgede.  
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Den 80 årige Søren Kristensen 
Kjærsgaard gik på egne ben og i 
egne træsko – han havde været 
træskomand hele sit liv – til Voel. 
En tur på 10 km, hver vej. Han 
skulle besøge sønnen Marius for 
at spise suppe. Marius var murer-
mester i Voel. Efter middagen bad 
Søren Marius om at tage mund-
harpen frem. Han skulle spille 
York-marchen, og det havde han 
gjort mange gange før. Den gam-
le veteran og træskomand lukke-
de øjnene og slog takten med 
træskoene. Så løftede han hån-
den : ”Nu angriber de!” 
Han havde selv hørt det 18.april 
1864. I de preussiske angrebs-
grave, parallellerne, ventede 
10.000 soldater i første angrebs-
bølge. Hos sig havde de regimen-
tes musikkorps. De spillede York-
marchen, eller Yorcker-Marchen, 
komponeret af Beethoven i 1804. 
Soldaterne havde fået nogle kraf-
tige snapse brændevin, så de var 
klar. Han huskede det den gamle 
træskomand. Dette er en familie-
historie, som stadig huskes i den 
kjærsgaardske slægt.  
Søren Kjærsgaard, Laven, Linå 
sogn var en af fire 1864-veteraner 
som er begravet på Linå kirke-
gård. Her fortælles en del af hans 
historie som soldat i 6. fæstnings-

kompagni, 1. artilleriregiment og 
de oplevelser han og hans kam-
merater kom udfor i forbindelse 
med krigen. Historien er stykket 
sammen på baggrund af levneds-
beskrivelser fra Søren Kjærs-
gaard og flere af hans kammera-
ter. 
   Da jeg begyndte at undersøge 
historierne bag de 4 veteraner, 
hvis gravsten er bevaret på Linå 
kirkegård, begyndte jeg med Sø-
ren Kjærsgaard. Jeg var god ven 
af hans oldebarn, Orla Kjærs-
gaard. Historien her har jeg fra 
Orlas bror Henry. Familiehistorier 
er en god ting. 
 
Dannebrogsmand 
   I 1926 blev Søren Kjærsgaard 
udnævnt til Dannebrogsmand. En 
ære som tilkom alle stadig leven-
de veteraner efter 1920. I mod-
sætning til Erindringsmedaljen fra 
1876  - givet til alle der deltog i 
krigen – og Hædersgaven fra 
1913 – en årlig pengegave på 
100 kr.  – blev Dannebrogskorset 
givet uden ansøgning. Og udnæv-
nelsen blev forestået af en lokal 
øvrighedsperson. Det kunne være 
politimesteren i Silkeborg. Når en 
veteran fik medaljen, blev han 
samtidig opfordret til at lave en 
levnedsbeskrivelse på fire med-

Søren Kjærsgaard og krigen i 1864 
Af Herman Rasmussen  
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følgende foliant-ark. 
   Den gamle træskomand har 
ikke selv kunnet skrive sin lev-
nedsbeskrivelse. Han har fundet 
en god hjælper. Jeg tror, han har 
fået forfatteren Edvard Egeberg, 
som boede i Svejbæk, til at skrive 
for sig. Edvard Egeberg var i 
samtiden en meget kendt og 
værdsat forfatter. En del af indhol-
det af levnedsbeskrivelsen – om-
talen af Niels Egeberg og Edvard 
Egeberg – tyder på det. Søren 
Kjærsgaard og hans kone, Ras-
mine Brødbæk, var bekendte af 
Egebergfamilien. 
   Levnedsbeskrivelsen som Sø-
ren Kjærsgaard indsendte til Or-
denskapitlet:  
Dannebrogsmand Søren Kristen-
sen Kjærsgaard – af Laven, Linå 

Sogn fhv. menig nr. 238 ved 6. 
Fæstningskompagni, Veteran fra 
krigen 1864. 
   Jeg er født den 8. juli 1841 i 
Kjærsgaard (nu Laven St.). Søn 
af Husejer Kristen Lambertsen og 
hustru Anna Nielsdatter. Der i 
Kjærsgaard henboede jeg min 
barndom og opholdt mig i øvrigt 
der næsten uafbrudt indtil mit 23. 
år. 
    Min skolegang fik jeg i Linå 
Skole – en af de gamle Ryttersko-
ler – min lærer var Niels Egeberg 
– fader til forfatteren Edvard Ege-
berg. Niels Egeberg hørte til den 
tids dygtigste lærere. 
   I året 1855 blev jeg konfirmeret i 
Linå Kirke af pastor Hostrup, som 
dengang var præst for Silkeborg 
og Linå menigheder. I sekstenårs-
alderen begyndte jeg med at lære 
træskohåndværket, som dengang 
var almindelig hjemmeindustri , 
særlig i Linå, Alling, Ry og Them 
sogne. 
   I efteråret 1863 mødte jeg til 
session og blev udskrevet til 
Fæstningsartilleriet. 
   I januar måned 1864 kom så 
indkaldelsen. Efter en kortvarig 
uddannelse i København, blev jeg 
i begyndelsen af april overført til 
Dybbøl Skanser. Min plads blev i 
Skanse 9. 1. Artilleriregiment 6. 
Fæstningskompagni nr. 238. 
Jeg deltog nu i forsvaret af skan-
serne indtil stormen fandt sted 
den 18. april. 
   Jeg erindrer endnu at Skanse 9 
var særlig udsat for fjendens ild 

 

Søren Kjærsgaard med sin erindringsme-

dalje fra 1876.  
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fra Dybbølbatteriet, Ragebøl- og 
Sandbjergbatteriet. 
Den deling, som jeg tilhørte, be-
tjente 6 kanoner, 84 pund svære 
og 2 mørsere. Nogle dage før 
stormen fik vi 2 nye riflede 24 
punds. Så vidt jeg erindrer, var et 
par af de svære kanoner gjort 
ukampdygtige. 
   En af de nye 24 punds riflede 
kanoner blev ved et lidt mærkeligt 
uheld sat ud af virksomhed under 
stormen. Den havde om natten 
stået ladt med kardæsker. Ved en 
fejltagelse blev der sat en frisk 
ladning med granat i kanonen, 
uden at kardæsken blev fjernet. 
Da skuddet gik af, drejede kano-
nen bagover og var derefter ubru-
gelig. 
   Et hold på 6 mand betjente hver 
kanon. En dag blev den kanon, 
som jeg var med til at betjene, 
ramt af en granat lige på mundin-
gen. Da der var råbt ”Dæk”, hav-
de vi dækket os ved kanonen og 
ved brystværnet, så godt vi kun-
ne. Men alligevel blev 5 af de 6 
sårede. Kun jeg som lå yderst 
slap helt uskadt derfra. 
Da jeg en dag sammen med man-
ge andre artillerister og infanteri-
ster var søgt ind i blokhuset, kom 
en granat som gik gennem jordla-
get og beklædningen og sprang 
inde i blokhuset. Røg og damp 
fyldte rummet, flere blev sårede, 
vi som ingen skade tog, skyndte 
os ud fra det farlige opholdssted; 
vi kom der ikke mere. 
   En dag var jeg udkigspost. Jeg 

stod ved den ene side af kano-
nen, da en bombe slog ned ved 
kanonens anden side. Jeg krøb i 
læ ved kanonen og dækkede mig. 
Bomben sprang, og kort efter slog 
en stor stump ned lige ved mig; 
den kom oppe fra luften. 
Nogle dage før stormen kørte ty-
skerne feltartilleri op mellem de 
faste batterier. Det viste sig at 
være mere vanskeligt at dække 
os for granaterne fra disse batteri-
er – projektilerne havde vel nok 
mere flad bane og større hastig-
hed. 
    Så kom den 18. april. Fra den 
tidlige morgenstund rullede ka-
nontordenen. Fra de tre før nævn-
te batterier blev vi overdængede 
med granater. Mange blev ramt; 
vi havde både døde og sårede, 
dog vi så jo ikke ret meget af det, 
der foregik om os, vi havde travlt 
ved kanonerne. 
   Pludselig hørte fjendens kano-
ner op. Batterierne tav. Det var en 
sær fornemmelse, næsten som vi 
sank i jorden. Da hørte vi nogle 
smæk på kanonerne, det var fjen-
dens geværkugler, som slog ind i 
skansen bagfra. 
    Vi artillerister søgte da dæk-
ning. 
    Men et øjeblik efter hørte vi 
fjendens hurraråb, og snart viste 
den første tysker sig oppe på 
skansen. Han styrtede dog snart 
bagover – ramt måske af flere 
kugler. Imidlertid myldrede fjen-
den nu op. En kort kamp og vi 
måtte overgive os. Vi kom frem i 
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skansen, og jeg stod ved siden af 
den svenske sergent Lundgreen. 
Han fægtede med sablen og ville 
ikke overgive sig. En preusser 
satte da geværet lige for brystet 
af ham og trykkede af. Lundgreen 
styrtede om, en blodstrøm flød ud 
af munden på ham; han var død 
med det samme. 
    Dybbølskanserne var nu i fjen-
dens vold. 
   Så vidt jeg ved, blev Skanse 9 
og 10 taget omtrent samtidig. 
Samme dag blev vi ført til Flens-
borg; derfra gik turen med jernba-
ne til Hamburg og derfra videre til 
Minden. Der lå jeg i fangenskab i 
17 uger. 
    Efter at jeg var blevet udløst af 
fangenskabet blev jeg hjempermi-
teret, men atter indkaldt til 7 må-
neders tjeneste i 1865. Da jeg 
imidlertid igen var kommet godt i 
gang med træskohåndværket, 
lejede jeg en Stillingsmand for 16 
daler om måneden. 
   I år 1866 indlod jeg mig i ægte-
skab med Rasmine Brødbek, dat-
ter af kroejer Kristen Brødbek, 
Linå Kro. 
   Kort efter flyttede vi til Struer, 
hvor jeg drev en træhandel i ca. 
2½ år. Derpå boede jeg nogle år i 
et hus i Linå, senere en tid ved 
Laven St. og ernærede mig som 
træskomand. 
   I året 1886 købte jeg et hus-
mandssted på Linå Mark i nærhe-
den af Linå Vesterskov. Ejendom-
men var på 9 tdr. land. Her boede 
jeg i 19 år og drev stadig på 

træskofaget sammen med at pas-
se det lille landbrug. 
    Familien bestod nu af 8 med-
lemmer. Vi havde 6 børn, 4 dren-
ge og 2 piger. Arbejdsdagen måt-
te gøres lang for at skaffe udkom-
met. 
   Min hustru døde i året 1905. En 
voksen søn døde et års tid efter. 
En af mine sønner er murerme-
ster, en smedemester og den 
tredje købmand. 
   Mine 2 døtre er gifte og bosid-
dende i Aarhus. 
   Kort tid efter min hustrus død 
solgte jeg min lille landejendom 
og købte et hus i Laven By. Træ-
skohåndværket blev jeg ved med 
til ca. 1920. 
   Nu bliver jeg snart 85 år og kan 
glæde mig (endnu) ved et godt 
helbred og kan endnu gå ret lan-
ge ture. 
   Det var en højtidsdag for mig, 
da Dannebrogskorset blev mig 
overrakt, og jeg er taknemmelig 
for den hæder, der således blev 
mig til del på mine gamle dage. 
   Idet jeg hermed slutter min Lev-
nedsbeskrivelse, vil jeg gerne 
have lov til at udtale ønsket om, 
at Held og Lykke og Guds Velsig-
nelse må være med vor Konge, 
vort Land og vort Folk. 
 
Laven By den 1. juni 1926 
Søren Kristensen Kjærsgaard 
 
18. april 1864 
    På baggrund af endnu to beret-
ninger fra 6. fæstningskompagni 
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af to rekrutter, der var soldat i det-
te kompagni samtidig med Søren 
Kjærsgaard : Jens Christian As-
mussen fra Holstedbro ( 1841 – 
1926 ) – og Søren Ernst fra Balle-
rup ved København ( 1841 – 
1927 ) kan vi nuancere billedet af 
hvad der skete optil, under og 
efter de voldsomme begivenheder 
18. april 1964. Kilderne er Asmus-
sens Levnedsbeskrivelse fra Or-
denskapitlet, citeret fra bogen ” 
Fra Altona til Dybbøl ” af Magne 
Lund og Preben Strange – og 
Ernsts breve til familien, udlånt af 
Uffe Mensberg fra Silkeborg. Kort 
gengivet fortæller de to kilder og-
så Søren Kjærsgaards historie. 
De fortæller noget af det, som 
han ikke fik med:  
    De mødte på rekrutskolen i 
København d. 5.marts 1864. De 
var 600 mand. Allerede 9. april 
blev halvdelen af dem sendt af-
sted, de fleste frivilligt, til Dybbøl, 
efter kun 5 ugers rekruttid, i ste-
det for de 16 uger som det ellers 
varede. Grunden var de store tab 
af konstabler – artillerister – under 
belejringen. Disse skulle erstat-
tes. 
   Med tog til Korsør og herfra 
med dampskibet ”Skirmer” til Als. 
Efter en dramatisk rejse, via 
Svendborg, hvor de i tæt tåge 
grundstødte lige under Broagers 
tyske kanonbatterier, kom de 
uskadt til Høruphav. 
   De startede på vagter i skanser-
ne dagen efter. Turen gennem 
det sønderbombede Sønderborg 

chokerede rekrutterne. I en skan-
se er der et halvhundrede kon-
stabler og en del infanterister. De 
bliver snart fortrolige med de 
preussiske granater. ”Vi ser dem 
falde – lægger os ned et øjeblik til 
de er sprungen, rammer de ikke, 
rejser vi os op igen, frimodig”.  De 
kan høre at preusserne graver sig 
nærmere de danske linjer og gi-
ver dem jævnligt nogle granater, 
der straks besvares med kraftig 
artilleribeskydning. Der er skræk-
kelige scener, som Søren Ernst 
fortæller i et brev til sine forældre. 
”Det er grusomt Man går ved si-
den af sunde mennesker, og i 
næste øjeblik har en eneste gra-
nat dræbt og lemlæstet 5 -6 styk-
ker...” 
   De oplevede, da 16. og 17. regi-
ment nægter at gå over i skanser-
ne, som de kalder ”Slagtebænk 
Dybbøl”. Forfatteren Tom Buk-
Swienty skriver i sin bog af sam-
me navn, at dengang var den 
danske hær tæt på spontant at 
kollapse. Soldaterne overtales til 
at gå ud i skanserne, men reaktio-
nen på de umulige forhold har 
været der. 
   De preussiske soldater storme-
de skanserne ved Dybbøl den 18. 
april. Artilleristerne bed kraftig fra 
sig. Bl.a. beskød de det fremstor-
mende infanteri med kardæsker, 
granater fyldt med jernkugler, hvil-
ket gav store tab blandt angriber-
ne. 
   Men overmagten var for stor. 
Jens Christian Asmussen slap 
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over til Als, mens Søren Ernst og 
Søren Kjærsgaard blev fanget i 
skanse 9. 
 
I tysk krigsfangenskab 
   Omkring 500 af de knapt 3000 
fanger som preusserne tog den 
dag, blev sendt til fæstningsbyen 
Minden ved Weserfloden, vest for 
Hannover. Her opholdt de sig i 17 
uger, indtil de blev frigivet midt i 
august og hjemsendt over Øster-
søhavnene til København. 
   Hakon Lauritzen fra Kjellerup, 
20. regimet, også fanget ved Dyb-
bøl, fortæller bl.a. – her citeret 
efter ”Fra Altona til Dybbøl”: 
Efter ankomsten blev vi fremstillet 
for fæstningens kommandant, der 
holdt en tale til os, hvor han love-
de, at vi skulle få det lige så godt, 
som fæstningens egne soldater. ” 
Men ”,  sagde han ” en sådan for-
plejning, som de danske soldater 
får, kan vi ikke yde her. ” 
Vi fik udleveret et sort rugbrød 
hver femte dag, risengryn, ærter, 
hestebønner og flæsk. Om mor-
genen blev der kogt to store ked-
ler kaffe til os, og med en lille ler-
skål kunne vi så, hver især, øse 
op og drikke efter behag. Kaffen 
smagte for resten meget ilde. Ville 
vi have anden forplejning : Smør, 
pølse, tobak og brændevin, måtte 
vi selv købe den for vore egne 
penge. Vi kunne få brev sendt 
hjem en gang om ugen… 
   De blev sat til jordarbejde, men 
ikke særlig hårdt. Det var kun de 
menige og underkorporalerne der 

skulle arbejde, mens officerer og 
underofficerer gik fri. Mens de var 
der, blev der arrangeret en udflugt 
op i bjergene, til Porta Westfalica. 
Her så de miner, hvorfra der blev 
udgravet jernmalm – og de så 
smeltehytterne. Som Lauritzen 
skriver : Det var en meget interes-
sant og fornøjelig udflugt i den 
skønne bjergegn. 
   Så vidt Hakon Lauritzen. Da 
krigen var slut var der 72 tilbage 
af de 310 konstabler, som den 
9.april blev sendt til Dybbøl som 
rekrutter, fortæller Jens Christian 
Asmussen. 
 
Søren Kjærsgaard  
   Han fik et langt – og godt liv. 
Han var en agtet medborger og 
hans efterkommere er mange. I 
sit sidste år kunne han ved festli-
ge sammenkomster på sit jakke-
revers møde op med Danne-
brogskorset fra 1926 og Erin-
dringsmedaljen fra 1876. 
   Han døde den 29.juni 1927 på 
Amtssygehuset i Silkeborg – 85 
år gammel.  
   Han havde været enkemand i 
over 20 år. Pastor Blenker skriver 
i Linå  kirkebog : Veteran, Danne-
brogsmand, Husejer, forhenvæ-
rende Træskomand af Laven By – 
Søren Christensen Kjærsgaard. 
På gravstenen står der Søren 
Kjærsgaard. Der er det vi – og 
familien - kalder ham. 
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Veteraner fra Linå 
   Graveren ved Linå kirke, Jens 
Skovbjerg Hansen, ønskede frivil-
lige til en arbejdsgruppe omkring 
gravstederne på Linå kirkegård. 
Det var i 2011. På baggrund af 
interesse i 1864 meldte jeg mig. 
Jeg begyndte med at undersøge 
de 4 veterangrave, der var på 
kirkegården. Bl.a. Søren Kjærs-
gaards fra Laven. I dag har jeg 
fundet frem til ca. 50 veteraner fra 
Linå sogn, som deltog i krigen 
1864. Af dem døde de 6, heraf 
faldt de 4 i kamp. 

   Her i 150 året for krigen er nog-
le af dem hermed mindet. 
   At vi stadig tænker tilbage på 
den krig skyldes - udover at det 
var en skæbenstund for Danmark, 
der formindskede landet med en 
trediedel -  at samme billede som 
i Linå, ses i alle sogne. Man me-
ner, at godt 60.000 mand var un-
der våben fra dansk side i den 
krig. Rigtig mange slægter har en 
veteran i anegalleriet. 

 Tysk tegning fra Stormen på Dybbøl 18. april 1864. Af Fr. Kaiser  



 

17 

   Leo Højer Nielsen, som hans 
navn var, var kun ca. 3 år gam-
mel, da han sammen med sin far 
Andreas, sin mor Olivia, storesø-
ster Dagny og lillebror Freddy 
flyttede til Sejs fra Ørting. Her var 
F redd y b leve t  f ød t  den 
17.december 1931, mens Leo 
selv var født i Beder den 17. okto-
ber 1930. Beder og Ørting er to 
mindre byer syd for Århus i nær-
heden af Odder.  
   Hvorfor valget blev Sejs, står 
hen i det uvisse, men børnene fik 
en god opvækst her. Senere kom 
der efterhånden to små søstre til, 
Ninna og Inge. De levede under 
små kår, som mange måtte den-
gang i 1930-erne. 
   Der viste sig snart at bo en del 
andre familier lidt spredt over om-
rådet med jævnaldrende børn, så 
da børnene blev lidt større, fandt 
de hurtigt legekammerater. 
Dengang var landskabet omkring 
Sejs og Svejbæk meget anderle-
des i forhold til i dag, hvor husene 
ligger tæt ved asfalterede villave-
je. Vejnettet var hovedsageligt 
smalle, trådte stier hen over den 
lyngbevoksede hede. De eneste 
køretøjer, der færdedes på stier-
ne, var barnevogne og cykler. 
Enkelte gårde var der, men jorden 
var sandjord, så udbyttet fra mar-
kerne var magert. Der gik en 

”hovedvej” – nu Julsøvej – som 
stadig er hovedfærdselsåre til 
Silkeborg. Fra start blot et par 
hjulspor, men da jernbanen blev 
anlagt i Svejbæk i 1870-erne, blev 
det Sejs-Svejbæks ”strøg” med 
skole og missionshus og flere 
virksomheder og butikker. Den 
lille Svejbæk station var i virkelig-
heden fra starten kun en holde-
plads, hvor toget kun stoppede, 
når der var passagerer at sætte af 
eller tage med. I tiden før jernba-
nen blev anlagt og også noget 
senere var det almindeligt at ro 
ind til Silkeborg, når man havde 
ærinde der, for eksempel smågri-
se og andre varer, der skulle sæl-
ges på torvet eller almindelige 
indkøb. 
 
Fra skoleelev til trævarefabrik-
ken 
   Familien var lejet ind i det ene 
af to huse, der lå ned til Borresø, 
så børnene lærte tidligt at begå 
sig ved vandet. I det andet hus 
viste der sig at bo en familie med 
to drenge, lidt yngre end Leo og 
Freddy. Og ikke langt derfra boe-
de der et magisterægtepar med 
fire døtre, en noget speciel fami-
lie, hvor faderen udelukkende 
talte engelsk med de to ældste, 
og moderen underviste børnene 
derhjemme i underskole-stof. 

Ålemanden fra Sejs - Svejbæk. 
Af Rita Nielsen 
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Først senere kom de på Th. 
Langs skole og derefter i gymna-
siet. De fik alle gode grunduddan-
nelser, hvilket ikke var tilflytterne 
beskåret. Men også med en god 
folkeskole og vilje, kan man klare 
sig fint. 
   Leo og hans søskende gik i den 
skole, der lå nede ved landeve-
jen, og hvor frøkenen tog sig af 
de små klasser og lærer Rasmus-
sen underviste de større børn. 
Sejs-Svejbæks skole havde eksi-
steret siden 1879 og var gennem 
tiderne blevet renoveret og et lille 
hus bygget til. Det blev lærerin-
dens lejlighed og et klasseværel-
se til de små elever. 
   Da Leo kom ud af skolen, fik 
han arbejde på et lille husmands-
sted i Svejbæk hos en ældre da-
me. Her skulle han gå til hånde 
med alt, hvad der skulle gøres i 
marken og i stalden. I 19-års al-
deren blev han indkaldt til Civilfor-
svaret, som den gren af forsvaret 
hed, hvor han skulle aftjene sin 
værnepligt. Det blev til en uddan-
nelse som brandmand. Efter af-
tjent værnepligt fik han arbejde på 
en gård på Sjælland i nærheden 
af Næstved, hvor han var i nogle 
år, og fik et dejligt venskab med 
gårdens ejere og deres børn. 
   Tilbage i Svejbæk gik han i en 
periode arbejdsløs, men fandt 
noget havearbejde hos lokale 
folk, bl. a. i parken, der hørte til 
Frøken Langs sommerbolig den-
gang. 
   Snart fik han dog arbejde, først 

på daværende Svejbæk Riste- og 
Måttefabrik senere på Svejbæk 
Trævarefabrik.  

Fisker 
   Nu havde efterhånden et stort 
ønske meldt sig, og det var at 
begynde at fiske med videresalg 
for øje. I første omgang blev det 
med hjemmeknyttede ruser, som 
han tålmodigt sad og knyttede 
knude for knude og med ålesnø-
rer på lejet fiskevand i Borresø, 
som han jo kendte så godt. De 
første år blev det nu kun på hob-
bybasis samtidig med arbejdet 

Fiskerens begyndelse på at knytte den 
første ruse. Ca. 1959  
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som træindustriarbejder. Der skul-
le jo også arbejdes med den nyer-
hvervede grund på Skolevej, som 
vejen hed dengang, nu hedder 
den Tyttebærvej. Det var hans 
kone jo også meget interesseret i, 
for Leo var i 1958 blevet gift med 
Rita, som var bogholder på en 
maskinfabrik i Silkeborg. 
   Der gik en del år, inden Leo 
blev rigtig erhvervsfisker med 
egen motorbåd og landingsplads 
og varebil. I starten måtte han 
transportere sit grej på trillebør. 
Det var en hård omgang. Først ad 
Skolevej, som dengang endte 
med en stejl, sandet hulvej, han 
skulle ned ad, derefter lidt hen ad 
Søvejen og til sidst ad stien, som 
var sumpet, ned til søen. Men Leo 
var ung og havde en vikings kræf-
ter og enormt gåpåmod, så han 
tog tingene, som de nu kom. Bå-
den var i starten en robåd, så han 
havde god brug for kræfter, der 
skulle jo også transporteres ruse-
pæle, som skulle bankes i søbun-
den, hvor nu rusen skulle stå. 
Dem havde han først fået leveret 
fra skoven og derefter afbarket og 
tilspidset.  
   Skulle det blive til noget med 
ålefangst, måtte han lave flere 
åleliner. Det er lange fiskesnører, 
hvorpå der med et vist mellemrum 
blev bundet små stykker fisketvist 
med en krog i enden. Der kunne 
godt være tale om 3-400 kroge, 
og når de sad med 50-75 cm af-
stand imellem, kan man nok se, 
der var tale om en lang line 

   For at holde styr på kroge og 
line havde Leo lavet bakker, hvor-
på der blev sat smalle strimler af 
kork med en vis afstand, så man 
kunne sætte fiskekrogene fast 
deri. På den nederste del af bak-
ken var der plads til at vikle selve 
linen op, efterhånden som kroge-
ne efter fangst blev redt ud og sat 
fast i korkstrimlen. 
   Men inden man kunne sætte 
ålekrogene ud, måtte der først 
med et agnvod fanges agnfisk, så 
man havde noget lokkemad. Når 
Leo så havde roet derhen, hvor 
krogene skulle stå, tog han agnfi-
skene i en spand mellem knæe-
ne, tog krog for krog af korkstrim-
len, satte en agnfisk på og smed 
fisken i vandet væk fra båden. 
Det var ikke altid så lige en sag, 
når man samtidig skulle ro for at 
holde kursen. Endnu var det mest 
hobby, for skulle det blive til mere, 
måtte han anskaffe sig en motor-
båd. 
 
Motorbåd og bil 
   Det gjorde han så, da der var 
gået nogle år. En splinterny glasfi-
berbåd med dieselmotor. Den 
blev leveret fra Nysted på Lolland. 
Leo havde også købt sig nogle 
færdige ruser fra et firma i Skive, 
fået lejet noget mere fiskevand i 
Julsø omkring Møgelø og ved 
Linå Vesterskov og endnu et par 
steder. Han havde også købt en 
søgrund ned til Borresø, og han 
havde anskaffet sig en varevogn, 
så han nu ikke måtte knokle så 
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hårdt med trillebøren. Nu kunne 
han læsse sit grej i bilen og køre 
det til søen, hvilken stor lettelse. 
Samtidig havde Leo fået indrettet 
bassiner med rindende vand til 
fiskene og plads til slagtning 
hjemme på Tyttebærvej. Firmaet 
kom til at hedde SVEJBÆK ÅL, 
og et familiemedlem malede et 
fint skilt. Man havde jo ikke kun-
net forudse, at kommunen uden 
videre efter et par år flyttede by-
skiltet, så adressen nu blev Sejs. 
 
Ikke et 8-16-job om sommeren. 
   Det er op ved 4-5 tiden om mor-
genen og ud og tømme ruser. De 
kan være meget tunge, og det er 

jo ikke kun ål, der går i dem, men 
også brasen og skalle, som bare 
sættes ud igen. Ind imellem kan 
man også være heldig, at der er 
ørred eller helt, som er en lakse-
fisk eller en gedde eller aborre, 
alle fine spisefisk.  Derefter skal 
ålekrogene tages op og lægges i 
en fin dynge på de dertil indrette-
de bakker. Eventuelle ål bliver 
skåret fri, så de stadig har krogen 
i munden, når de dumpes ned i 
hyttefadet, der er en lille indbyg-
get dam i båden. Når dette arbej-
de er overstået går det hjemad 
med fangsten, som hældes i de 
dertil indrettede bassiner. – Og så 
bliver der endelig tid til en til-

 

Svejbæk Ål - Leo Nielsens butiksskilt  
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trængt kop kaffe og en ostemad. 
   Men derefter er det på den igen. 
For nu skal ålekrogene klares op 
på bakkerne, et arbejde, der kan 
tage kortere eller længere tid, alt 
efter hvor meget ålene har lavet 
knuder på linen, så det er ikke 
altid klaret i løbet af resten af for-
middagen. Efter frokosten og et 
nødvendigt hvil fortsættes med 
arbejdet, så krogene igen om af-
tenen kan sættes ud. Derefter 
skal der igen trækkes vod efter 
agnfisk. 
   Så er det aftensmadstid, hvoref-
ter turen igen går til søs med 
ålekroge og agnfisk Derefter er 
der fri til næste morgen tidlig. Og 
det er jo ikke bare fem dage om 
ugen, for ruserne skal tømmes 
uanset  
om det er hverdag eller helligdag. 
Der skal virkelig være lyst til ste-
de, for at have drivkraften til et 
sådant arbejde. Men det havde 
Leo til overflod.  
   Leo var godt kendt med de folk, 
der boede ned til søen, og de for-
talte alle uafhængigt af hinanden, 
hvor hyggeligt de fandt det, når 
Leo i sin båd kom tøffende lige så 
stille hjemad efter veludført arbej-
de. 
   I Sejs boede en gammel fisker, 
Valdemar Sørensen. Han var tæt 
på de 80 år, og han blev en god 
ven af ikke kun Leo, men af hele 
familien. Han lærte Leo at røge ål. 
Det foregik i starten i en stor olie-
tønde, som blev sat på et funda-
ment, så man kunne komme til at 

fyre op under den. Der blev lavet 
nogle lange stykker ståltråd og 
lagt over tønden foroven. Her 
skulle ålene hænge udstrakt un-
der processen. Leo lærte snart 
fremgangsmåden med den rigtige 
temperatur og den rette mængde 
røg o.s.v. og det blev et godt sup-
plement til indtjeningen, for kun-
derne blev vildt begejstrede for 
dem. 
   Senere byggede Leo sig en ny 
ovn med termometer, så han bed-
re kunne kontrollere temperatu-
ren. 
 
 

Ålerøgning foregik i begyndelsen i en olie-

tønde.  
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Salten Langsø 
En anden god ven og samar-
bejdspartner fik Leo i den tidligere 
skytte og fisker ved Salten 
Langsø, 
   Niels Jørgen Ottesen. Ottesen 
var dengang noget op i årene, og 
han ville gerne have en medhjæl-
pende fisker. Vi, der lærte ham og 
hans kone Karla at kende, kom-
mer uvægerligt til at smile, for 
Ottesen var fyldt med godt humør 
og sjove indfald. Og så havde han 
gennem et langt liv i naturen et 
indgående kendskab til dyrenes 
og fuglenes og fiskenes færden 
og var samtidig god til at åbne 
øjnene for det på både børn og 
voksne. 

   Der kom en aftale i stand med 
Ottesen og skovrider Bruun, der 
som en af ejerne til søen var den, 
der skulle forhandles med om 
retten til at fiske i søen. 
   Salten Langsø er noget helt 
særligt. Den er ejet af de forskelli-
ge godser og villaer, der har jord 
ned til den, og må kun besejles 
med motorbåd af erhvervsfiske-
ren. Søen bærer sit navn med 
rette, for den er 12-14 km lang, så 
der er meget vand at komme over 
for en fisker. 
   Niels Jørgens motorbåd var 
ikke så driftssikker, men på dette 
tidspunkt var Leo i den heldige 
situation, at han havde købt sig 
en endnu større båd end den før-

 

Der sejles ud med ruser på Salten Langs i 1989. 
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ste, af samme fabrikat. Han lod 
den ældste – stadig meget drifts-
sikre båd – fragte til Salten, og de 
to mænd fik et godt samarbejde. 
Da Niels Jørgen efter nogle år 
døde, overtog Leo alene fiskeriet. 
   Han fik lov til at opføre en lille 
fiskerhytte ved den vestlige ende 
af søen, så han i regnvejr kunne 
sidde i tørvejr og spise sin mad, 
og der var plads til ekstra fiske-
grej. Mange saltenborgere slog 
jævnligt et lille smut ned om fi-
skerhytten for at se, om Leo skul-
le være der, og sammen fik de 
ordnet verdenssituationen, som 
man siger. 
   Leo var meget glad for at fiske i 
Salten, og det gik fint med at få 
en god rytme i fiskeriet både i Sal-
ten og på Himmelbjergsøerne. 
 
Naturrødder 
   Da han i 1990 var blevet 60 år, 
gik han på ½ efterløn. Han måtte 
derfor, for at bevise en nedgang i 
indtægt, opsige lejemål af det fi-
skevand, han havde lejet i Julsø. 
Så blev der lidt mere tid til at væ-
re familiemenneske og til at passe 
sin store passion for jagt sammen 
med broderen Freddy.  
    Familien betød meget for Leo, 
og han forstod at prioritere sin tid, 
så der indimellem også blev tid og 
kræfter til en udflugtstur med 
madkurv eller en tur tværs over 
søen med børnebørnene, lægge 
båden til ved en bro og gå med 
dem op gennem skoven, så de 
kunne soppe og svømme i 

Slåensø. Han nød at være sam-
men med familien. Sine egne 
børn tog han ofte med ud at se til 
ruserne, da de var mindre. Blev 
de døsige af bådens monotone 
motorlyd, fik de et tæppe i forstav-
nen at hvile på. 
    Med den indstilling var det 
nemt for ham at sige ja, da han i 
1992 sidst på sommeren fik en 
henvendelse om besøg og sejltur 
af ”Balle Naturrødder” under le-
d e l s e  a f  K a t h a  W ed e l -
Wedelsborg, der er af slægten 
Foss, som ejer Høvild, et af de 
store, smukke huse ved Salten 
Langsø. ”Balle Naturrødder” var 
en underafdeling af Natur & Ung-
dom Silkeborg. Katha havde et 
spændende program for de små 
”rødder”, hvor de bl.a. skulle fiske 
vanddyr i et vandhul til deres 
akvarier på Ferskvandscenteret, 
og en dag, hvor de skulle til 
Vesterskoven og sidde i skumrin-
gen for at se rådyrene komme ud 
og græsse, et besøg på Hestekli-
nikken i Ry, snitte i træ og flette 
med pilegrene, lære at kerne 
smør, som de fik med hjem til ju-
lebagningen og meget, meget 
mere. 
   Og så altså også besøg hos 
erhvervsfiskeren Leo Nielsen i 
Sejs den 27. august 1992. Katha 
medbragte selv de nødvendige 
redningsveste. Alle havde glædet 
sig til turen, og de nød den under-
vejs og fik et indblik i, hvordan 
ålelinen fik agnfisk på krogene og 
blev sat i Julsø. Det havde været 
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meget interessant for en flok vide-
begærlige rollinger. Ved hjem-
komsten fik de kakao og boller. 
   Aftalen blev derefter, at de alle 
sku l le  komm e igen  den 
12.september for igen at være 
med til at lægge ålekroge ud, og 
så skulle de komme igen om søn-
dagen kl. 8.00 og være med til at 
tage dem op og samtidig være 
med til at røgte åleruserne. Der 
blev også tid til et kig på Milling-
bæk, der løber ud i Borresø på 
dens sydside ved ”Savværket”. 
Besøget sluttede denne gang 
med kakaomælk, juice og rund-
stykker, som Katha havde med-
bragt, vi skulle blot lægge stole og 
bord til. En hyggelig måde at slut-
te af på. 

   Disse besøg var så vellykkede, 
at børnene og Katha gerne ville 
komme igen i oktober samme år 
og være med til at røgte sandart-
garn, og det syntes Leo var helt 
fint. Han nød også at kunne for-
tælle om sine gøremål til vands 
og fortælle om fiskene, der kom 
op i båden og fuglene på vandet 
og i luften over dem. Han var et 
naturmenneske, der elskede sit 
frie liv og håndværk. Til slut fik de 
alle en fisk med hjem.  Leo syn-
tes, han havde fået mindst lige så 
meget ud af besøgene som bør-
nene og Katha. Og Katha skrev 
efter deres sidste besøg:”At tage 
med Leo er at regne for nummer 
1 på Top-ti-listen”. 
 

 

Ruserne tørrer i solen efter at være blevet spulet igennem med højtryksspuler. 1996. 
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Den sidste erhvervsfisker 
   Da Leo jo færdedes så meget 
på søerne, blev han af Silkeborg 
Motorbåd Klubs bestyrelse 
spurgt, om han ville holde et vå-
gent øje med deres broer i søer-
ne. Isen er om vinteren hård ved 
broerne. Den kan skubbe dem op, 
så de bliver helt skæve. 
   Det var et arbejde, der mest 
foregik om foråret, når isen var 
væk og inden hans fiskeri kom i 
gang. 
   Så sejlede han en runde og no-
terede sig, hvordan tilstanden var 
med de forskellige broer, som 
hver især har et nummer. Han 
noterede ned hvilke materialer, 
der behøvedes til hver enkelt bro 
og gav oplysningerne videre til 
det bestyrelsesmedlem, hvorun-
der broarbejdet sorterede. Materi-
alerne blev bestilt hjem og kørt 
ned på motorbådsklubbens grund 
på Sejs Søvej. Denne grund lig-
ger meget tæt på Leos egen 
grund, så han nemt kunne holde 
øje med afleveringen. Der var tale 
om brædder til broerne, søm og 
træstammer til stolper. Disse skul-
le så barkes af, før de var egnede 
til at blive slået i søbunden, også 
et arbejde, som Leo tog sig af, 
ofte hjulpet af sin altid villige bror 
Freddy. 
   For at klare arbejdet krævedes 
en rambuk, som er en tømmerflå-
de, hvorpå der er monteret en 
hejseanordning med et lod i en 
snor/kæde, som man kan hejse 
op og lade falde ned på den pæl, 

der skal slås i søbunden. Var der 
tale om kortere pæle, brugtes en 
stor kølle og håndkraft. Til broar-
bejdet var det praktisk at være 
iført vaders, for der kunne jo 
smutte ting som værktøj over 
bord, så man måtte i bølgen den 
blå. 
   Leo levede et jævnt og virksomt 
liv alle dage – det var det, der 
passede ham bedst. 
Han var 72 år gammel da han sov 
ind i 2002, nok mærket af mange 
års hårdt slid, men havde ikke 
været egentlig syg. Kun den ene 
dag, hvor han døde om natten 
derefter på sygehuset. Han havde 
endog den dag samlet kræfter 
nok til at gå ned til søen og hjem 
igen. Var der mon en forudanelse 
for, hvad der nærmede sig og et 
sidste farvel til den del af livet, der 
havde betydet så meget for ham? 
   Med Leo forsvandt også den 
sidste erhvervsfisker på Silke-
borgsøerne – i hvert fald for en 
periode. 
   Fangstmulighederne var dalet 
så drastisk, at der ikke var eksi-
stensgrundlag for en familie læn-
gere. Om bestanden af ål og 
sandart kan arbejdes op igen, må 
tiden vise. Og er der overhovedet 
nogen i dag, der har lyst til er-
hvervsfiskeri, når man tænker på, 
hvad det kræver af udholdenhed 
og vilje? 
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Bagerfaget har både som bran-
che og som håndværk undergået 
en stor udvikling over de sidste 
hundrede år. Fra at have benyttet 
brændefyrede ovne og rugbrød 
æltet med bare fødder har det 
udviklet sig til en næsten industri-
el produktion. Det har haft store 
betydning både for kunder og ba-
gere, men også for den måde 
bagerne er organiseret på.  
   Som forhenværende bagerkone 
har jeg en stor interesse i faget og 
historien om det sammenhold, der 
var bagerne i mellem. Det er bag-
grunden for at jeg har skrevet 
denne artikel om Silkeborg Bager-
laug og det sammenhold, både 
fagligt og socialt, det gav byens 
bagere. 
 
Det gamle Laug 
   Silkeborg Bagerlaug blev stiftet 
11. februar 1915. Lauget var op-
rettet for at sikre godt samarbejde 
mellem bagerne og stabile priser 
på bagerbrød i Silkeborg. Senere 
kom andre betydningsfulde formål 
til.  
   Et laug var en brancheforening, 
hvor udøverne af et fag organise-
rede sig for at stå stærkere og 
undgå unfair konkurrence. Tidli-
gere har der været pligt til at være 
med i et laug, hvis man udøvede 
et håndværk i en købstad, som 

eksempelvis bagerfaget. Det var 
lauget, der bestemte hvor mange 
udøvere, der skulle var af faget i 
byen og holdt justits med priser 
og kvalitet. Fra 1862 ophørte lau-
genes monopol på at styre forhol-
dene for de enkelte håndværk 
med den såkaldte Næringslov. Nu 
skulle man i stedet søge om næ-
ring – altså lov til at udøve et 
hverv. Men det var ikke længere 
fagets udøvere eller konkurrenter-
ne, der skulle bestemme om den 
enkelte måtte arbejde. Det var 
myndighederne. Derfor var det i 
princippet frivilligt om man som 
bager i Silkeborg ville melde sig 
ind i det nystiftede laug i 1915.  
   I spidsen for lauget var older-
manden. At være oldermand var 
tidligere et borgerligt ombud, man 
kunne ikke undslå sig herfor. Efter 
Næringsloven i 1857 blev det me-
re til en ærefuld formandspost. 
Oprindelig var laugene også præ-
get af en religiøse tilknytning til en 
helgen, men senere varetog de 
mest faglige og selskabelige inte-
resser. 
   Tilbage til Silkeborg Bagerlaug. 
Ved stiftelsen blev udarbejdet en 
formålsparagraf, der lød således: 
’Formålet er at samle bagerme-
stre og konditorer i Silkeborg for 
at drøfte fælles interesser ved 
møder, og derigennem søge at 

Silkeborg bagerlaug – en branche- og 
selskabsforening 
Af Lissi Ringgaard 
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opnå mest mulig ensartet konkur-
rence’. Den er dog blevet ændret 
nogle gange i årenes løb, der blev 
således i 1950 tilføjet ’at afholde 
møder og sammenkomster, og at 
foretage fælles indkøb af varer. 
Ethvert medlem er forpligtet til at 
købe et forbrug af gær, mælk 
m.m. hos de af foreningen antag-
ne leverandører.’ 
   Hvis et medlem overtrådte for-
eningens love kunne han af be-
styrelsen idømmes en bøde på 
500 kr, og i forhold til, at det årlige 
kontingent kun var på 8,00 kr. om 
året må bødens størrelse sikkert 
have virket afskrækkende, da 
denne svarer til 62,5 års kontin-
gent. Omsat til nutidens tal vil det 
sige, at en bager i dag ville kunne 
få en bøde på 750.000 kr. 
   Da Bagerlauget blev stiftet var 
første verdenskrig godt i gang, 

der var store vanskeligheder i det 
danske erhvervsliv, også inden 
for bagerbranchen. Der var stor 
mangel på råvarer og rationerin-
ger og andre restriktioner, der 
gjorde livet besværlig, og hertil 
kom, at også bagersvendene hav-
de organiseret sig, så der var 
mange opgaver, der skulle løses, 
måske var det grunden til at ba-
germestrene gik sammen i Bager-
lauget. Der var omkring 33 bage-
re i byen på dette tidspunkt. 
 
Andre formål 
   Med tiden ændrede laugets for-
mål sig gradvis i mere social ret-
ning. Bagernes tilværelse er nem-
lig ofte lidt ude af takt med den 
almindelige befolkning. Derfor var 
det naturligt, at der i lauget også 
udviklede sig et socialt fællesskab 
– mange bagere skal jo rigtig tid-

 

Bagerlauget på sommerudflugt anno 1932  
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lig op for at bage og er ofte nød til 
at arbejde i weekenden. Derfor 
var det praktisk at kunne mødes 
med ligestillede. En del af aktivite-

terne i lauget var derfor selskabe-
lige. Det sociale sammenhold 
blev også styrket ved naturskøn-
ne sommerudflugter og forskellige 

 

Byens bagermestre glæder de små i anledning af den kommunale dagplejes 25 

års jubilæum i 1991. Kagemanden består af 1200 fastelavnsboller. 
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arrangementer som grillfester, 
julebagning og bowlingaftener - 
og bagerens sangbog spillede 
altid en central rolle. Leverandør-
fester satte ogsp kulør på bager-
laugets sociale liv – det kunne 
være koncerter eller studieture til 
messe for eksempel i København. 
Disse arrangementer gav det en-
kelte medlem følelsen af først og 
fremmest at være kolleger - ikke 
konkurrenter.  
   Særligt stiftelsesfesterne blev 
der gjort noget ud af. Ved 60 års 
jubilæet fik foreningen overrakt en 
fane, som blev givet af bagerko-
nerne, og der kom bl.a. en lyk-
ønskning på dronningens vegne 
fra Hoffet, der var forud sendt en 
hilsen til Hoffer fra den på det 
tidspunkt siddende oldermand 
med underskriften ’den allerun-
derdanigste oldermand Chr. Jen-
sen’ -   jo der var stil over stiftel-
sesfesterne i de gode gamle da-
ge. Pomp og pragt kendetegnede 
de mange fester, der ofte blev 
holdt på det gamle, agtværdige 
hotel ”Dania”.  
   Men også fagligt har Silkeborg 
Bagerlaug støttet hinanden ved 
forskellige sammenkomster - og 
taget initiativ til at deltage ved 
f.eks. Regatta og det årlige Salten 
marked, hvor man havde opstillet 
salgsboder, som man forsynede 
med lækkert friskbagt brød, og 
hvor bagerkonerne ved salg heraf 
sørgede for at slå Håndværks-
bagerens navn og popularitet fast. 
Dage jeg som gammel bagerkone 

selv mindes med stolthed og glæ-
de. 
   Tiderne skifter. I dag kan antal-
let af bagerforretninger i Silkeborg 
og nærmeste opland tælles på én 
hånd. Mange har måttet bukke 
under for supermarkedernes og 
fabrikkernes slagkraft, og de der 
er tilbage er blevet store. 
Nu om stunder har bagermeste-
ren og hans kone ikke tid til fore-
ningsarbejde. Udsalg og andre 
leverancer kræver sin mand. Ba-
gerierne er med de moderne 
hjælpemidler, der findes i dag, 
blevet små fabrikker, hvor brød 
fabrikeres på samlebånd. Dog 
lever Håndværksbageren stadig, 
og sætter sit præg på det finere 
bagværk såsom kager og desser-
ter og det skal være mit ønske, at 
faget må have fremgang i årene 
fremover, kendetegnet ved faglig 
dygtighed og kvalitet. 
   Silkeborg Bagerlaug fik en leve-
tid på 90 år, idet sidste stiftelses-
fest i foreningen blev afholdt 12. 
februar 2005, hvorved lauget og-
så blev nedlagt. Dog oprettede en 
del af medlemmerne en Sel-
skabsforening for at holde kontak-
ten ved lige med kollegerne. Det 
blev navngivet: ”De melede fest-
originale”, hvor såvel den aktive 
som den forhenværende bager og 
hans viv samles og mindes de 
gode gamle dage, hvor bageren 
havde tid til at omgås kollegaer-
ne.  
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Den 16. april 1864 blev 4. Divisi-
ons hovedkvarter flyttet fra Kalby-
gård til Silkeborg. Kronprinsen, 
den senere Frederik VIII, tog 
sammen med general Heger-
mann-Lindencrone ophold på Ho-
tel Dania. Den 18. april fik han 
midt under taflet meddelelsen om, 
at Dybbøl var faldet og kronprin-
sen hævede straks taflet, for sam-
men med staben at flytte hoved-
kvarteret til Viborg. 
   Der foreligger i forskellige år-
gange af Silkeborg Avis flere 
øjenvidneberetninger om hvad 

der skete i Silkeborg, da tyskerne 
og østrigerne 6 dage senere ryk-
kede ind i byen. Det var en søn-
dag, hvor størstedelen af 4. Divi-
sions var rykket nord på. Der var 
bestilt middagsmad til de reste-
rende 200 danske soldater, da de 
danske ridende stafetter meldte, 
at en stor tysk hærafdeling nær-
mede sig. De danske soldater 
måtte efter at have fjernet broerne 
over Gudenåen i stor hast forlade 
byen og mange af dem nåede 
ikke at få spist middagsmaden. 
   Adjunkt Jens Clausen i Risskov 

1864 – da fjenden kom til Silkeborg  
Eller ’Fortegnelse over de ydelser som ere annammede eller 
præsterede til den fjendtlige armé den 24. og 25. april 1864’ 

Af Preben Strange  
 

 

Torvet set fra Østergade. Ca. 1864.  



 

31 

fortæller i 1928 til Silkeborg Avis:   
   ”Søndag eftermiddag den 24. 
april, da solen var nær sin ned-
gang og luften var meget kølig, 
var der pludselig 8 ryttere på bak-
ken ved Århus landevej. Ikke læn-
ge efter var vejene ud af byen 
besat, hvorefter masser af solda-
ter rykkede ind, først artilleri og 
derpå infanteri og kavaleri på tysk 
vis imellem hinanden. 
Klokken halv fem sås de første 
pikkelhuer oppe på Kildebakken, 
hvorfra preusserne straks antog 
vor fredelige lystdamper ” Hjejlen” 
for en kanonbåd. De blev dog 
hurtigt oplyste om deres fejltagel-
se, og indrykningen foregik nu 
med vajende faner og klingende 
spil. 
   Hovedstyrken blev holdende på 
torvet, som den fyldte, medens 
nogle ryttere sprængte rundt gen-
nem gaderne for det tilfælde, at 
der skulle være nogle danske sol-
dater at få fat på. 
   Birkedommeren havde sendt et 
bud (en hyrdedreng) ned, for så 
hurtigt som muligt at melde fjen-
dens ankomst, og så snart dren-
gen så de første preussere smed 
han træskoene og benede af til 
birkedommeren. 
   Kommunalbestyrelsen og politi-
mesteren mødte på rådhuset for 
at lede indkvarteringen, der for-
langtes med det samme”. 
 
Forhørsretten arbejder 
   Allerede den 27. april blev en 
forhørsret sat på Birkekontoret i 

Silkeborg, administreret af eksa-
mineret jurist Kjellerup foranledi-
get af amtet. 
Den afhørte var Birkedommer, 
Kammerjunker Drechsel, der un-
der eds aflæggelse berettede føl-
gende: 
   Komparenten Den afhørte = 
Louis Drechsel var til stede på 
rådstuen på Silkeborg d. 24. den-
nes om eftermiddagen tilligemed 
kommunalbestyrelsen for at ordne 
det fornødne til fjendens indkvar-
tering. Her modtager han en an-
modning fra den preussiske gene-
ral grev Münster om en samtale 
med ham, når forretningerne på 
rådstuen var til ende. Komp. be-
gav sig da kl. 8 til generalen, der 
var meget høflig, og til slut gav 
komp. pålæg om at lade broen 
over Silkeborg Langsø istandsæt-
te og befalede at den skulle være 
færdig inden d. 25. kl. 6 morgen. 
Komparenten gav derefter straks 
ordre til tømrer Rothe af Silkeborg 
i overensstemmelse hermed. 
Komp. valgte denne mand, dels 
fordi han havde haft med en tidli-
gere reparation af broen at gøre, 
dels fordi han er tysk af herkomst 
og bedre en nogen anden kunne 
tale med preusserne. 
   Kl. 10 aften kom en preussisk 
officer til komparentens bopæl og 
sagde at broens restauration end-
nu ikke var påbegyndt. Komp. 
oplyste ham nu om den givne or-
dre hvorefter officeren forlangte at 
komp. skulle følge med til tømre-
ren. Dette skete og da Rothe ikke 
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blev truffen hjemme på sin bopæl 
eftersøgte komp. og officeren 
ham hos købmand Hviid, hvor 
komp. mente at tømmeret skulle 
haves. Da han nu heller ikke var 
her overøste officeren komp. i en 
højrøstet tone og i påhør af en 
mængde mennesker med de stør-
ste uartigheder, uden at ænse 
komps. forsikring på at ordren til 
Rothe om straks at istandsætte 
broen ikke blot var givet en gang, 
men – hvad der også var tilfældet 
– gentaget for Rothe to gange 
endnu.  
    Imedens dette passerede hav-
de en af generalens adjudanter, 
formentlig hans stabschef, major 
af charge, været i komparentens 
hjem med en vagt på 6 mand for 
at hente ham og havde tiltalt hans 
hustru meget alvorlig og truet 
med husundersøgelse. Han stod i 
den formening, som det syntes, at 
komp. havde forstukket sig, men 
blev dog beroliget ved at erfare af 
de hos komp. indkvarterede 
preussiske officerer, at komp. var 
gået ud i forretninger for kort tid 
siden, hvilket officererne tilfældigt 
havde erfaret af komp. ved hans 
bortgang. 
   Derefter gik majoren med sin 
vagt til købmand Hviid hvor de 
formente komp. at være, og an-
stillede undersøgelse i kroge og 
tønder m.v. – Komp. som under 
alt dette, efter at have besørget et 
pr. andre forretninger og været 
sammen med hin forommeldte 
officer, var imidlertid kommet 

hjem, og da han erfarede efter-
søgningen begav han sig genera-
lens kvarter, det sikreste sted til at 
træffe sammen med de søgende. 
Generalen var imidlertid gået i 
seng og ville først ikke tale med 
komp. men kom derefter ud på 
gangen og sagde til komp. i en 
hård og barsk tone, at dersom 
broen ikke var i stand til kl. 6 ville 
de største ulykker ramme ham. 
Komp. svarede hertil meget be-
stemt at generalen havde jo magt 
til at gøre hvad han ville, men 
komp. kunne jo ikke gøre mere 
end han havde gjort til broens 
istandsættelse, da komp. jo ikke 
selv forstod sig på brobygning. 
   Generalen blev nu høflig og 
fjernede sig, men straks kom ma-
joren tilbage og, efter at have 
overøst komp. med bebrejdelser i 
anledning af broen, befalede han 
komp. på en meget stødende må-
de at følge sig og en anden adju-
dant. De gik nu over torvet til 
rådstuen hvor vagten var. Her 
befalede majoren at 2 soldater 
med skarpladte geværer skulle 
træde an til eskorte. Imedens dis-
se gjorde sig færdige og komp. 
stod udenfor ved majoren sagde 
komp. til denne, at da det syntes 
at komp. skulle udsættes for per-
sonlig mishandling ville han sige 
ham at han ingen sådan tålte, 
men ville værge sig så godt han 
kunne, dersom det var hensigten, 
kunne han lige så godt slå komp. 
ihjel straks. Først optog han dette 
med sindighed, men derpå gav 
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han sig til at råbende, skrigende  
og bandende, så højt at det kun-
ne høres langt bort, at overøse 
komp. med trusler og bebrejdel-
ser. 
   Efter befaling begav de sig nu 
med eskorte af soldaterne til tøm-
rer Rothe. Da denne heldigvis var 
hjemme, sagde komp. til majoren 
at komp. måtte begære tømreren 
affordret en forklaring i det tyske 
sprog angående komps. ordre om 
broen til ham. Tømreren erklære-
de nu, at komp. havde givet ham 
3 gange ordre til straks at istand-
sætte broen, samt at dette ikke 

var blevet udført fordi han 
(tømreren) ikke havde kunnet 
skaffe vogn til brotømmeret i det 
byens vogne desværre var optag-
ne til at køre halm til preusserne. 
Retten hævet 
Kjellerup. 
 
Forhøret fortsatte d. 28. april: 
 Foranstående forhør kontinueret. 
For protokollen fremstod atter 
komparenten Birkedommer 
Drechsel, der under ed afgiver i 
forbindelse med ovenstående: 
Efter at denne Sorg-Bro var over-
skreden og overstået havde 

 

Birkedommer Louis Drechsel fotograferet i sin forhave på Vestergade med familie 

og venner. 
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komp. ikke mere noget personlig 
at gøre med de fjendtlige tropper, 
når undtages, at komp. Ved om 
natten kl.12 at passere over Silke-
borg Torv hørte og så nogle sol-
dater slå ruder ind hos købmand 
Hviid. Komp begav sig straks ind i 
vagten og forlangte den vagtha-
vende officer i tale samt opfordre-
de ham til at følge med at fore-
bygge sligt. Dette nægtede han 
imidlertid, på forlangende fik 
komp dog en underofficer med til 
stedet. Komp og underofficeren 
traf gerningsmændene endnu i 
færd med at slå ruderne ind. En 
tiltale af underofficeren ” Was ist 
das für”, og en trussel om arresta-
tion bevægede dem kun til at hol-
de op, men ingenlunde til at gå 
bort fra stedet, for de vedblev at 
gøre støj. 
   Der var af indkvarteringskom-
missionen tildelt komp. 4 officerer 
og 20 menige, samt 12 heste, 
men antallet af menige forøgedes 
til 60 á 70 stykker indkvarterede i     
Drechsels bolig. 
   Om morgenen d. 25. var et rum 
til opbevaring af vin og øl på fla-
sker opbrudt ved at tage tremmer-
ne bort, hvilket kompts. hustru – 
komp. selv havde pådraget sig en 
feber ved gårs aftenens begiven-
heder – viste den indkvarterede 
hauptmann. Han syntes meget 
vred, men foretog sig intet af nytte 
ved sagen. Vinen og øllet – hel-
digvis dog kun til en værdi af ca. 
60 rd. – var naturligvis borttaget 
og hvad der betegnende, kun 

nogle få flasker var drukne i hu-
set, resten var bortførte, forment-
lig på en intendanturvogn, som 
stod uden for kompts. hus den 
nat. 
   Der er senere ved simple tyveri-
er stjålet følgende i kompts. hus, 
nemlig: 1 brødkniv, 2 andre store 
knive, 1 havekniv, 1 tobakspibe 
med sølvbeslag, en anden pibe, 
en brændevinslærke, en saks, en 
syæske, et hårbånd med guldlås, 
et par galocher, 3 lerfade, en 
vandspand, et rulleklæde, 4 lom-
metørklæder, et halstørklæde, og 
formodentlig nogle håndklæder, 
hvis tal dog ej endnu kan opgives. 
Komp. anfører alt dette kun som 
et bevis på, i hvor forskelligartet 
retning den preussiske industri 
går. I denne forbindelse – 
”virksomhed”  
   Komp. må bemærke, at ligesom 
preusserne, efter byens okkupati-
on, snarest blev indkvarteret, 
hvortil lister og alt forud var i or-
den, og det fornødne straks var 
iværksat til at indfordre dens re-
kvisition til byen, bestående af: 40 
stk. slagtekvæg, 5650 pund 
flæsk, 2650 cigarer, 1116 pund 
tobak, 350 flasker vin, 1200 potter 
brændevin, 300 pund salt, 1800 
pund ris, 500 pund kaffe, 10 tøn-
der bankegryn, 10 pund reb, og 
en kaffemølle. 
   I kompts. private hus nød de 
enhver mulig imødekommenhed, 
der blev hele aftenen steget og 
braset i køkkenet og alle billige 
fordringer efterkommet. Komp. 
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leverede dem for egen regning 
det meste af deres forplejning, 
ligesom de selv tog kompts. hele 
beholdning af halm og hø (det 
sidste brugte de mest til strøelse), 
der synes således ikke at have 
været nogen grund til at behandle 
enten komp. eller de øvrige byens 
indvånere, der ligeledes alle have 
behandlet tropperne godt, på den-
ne måde. 
 
Kjellerup 
   Adjunkt Jens Clausen fortæller 
videre i Silkeborg Avis:  
   ”Preusserne havde den dag haft 
en overordentlig lang og anstren-
gende march, men var af office-
rerne blevne opmuntrede til at 
holde ud, da man håbede at kun-
ne tage den danske kronprins og 
hele staben i Silkeborg - en illusi-
on som jo imidlertid heldigvis bri-
stede. 
   Dette bidrog meget til at gøre 
preusserne både modløse og 
mistroiske, idet i hvert fald de me-
nige soldater nærede en stor frygt 
for, at der var skjult danske solda-
ter i byen og den skovrige omegn, 
der jo også syntes særlig godt 
egnet for et overfald. Det gik dog 
alt for langsomt for de travle tyske 
folk. De sidste soldater tog kvar-
ter, hvor det passede dem. Nogle 
borgere fik derved 200 i huset, 
medens enkelte var så heldige 
helt at slippe fri. 
   Indkvarteringen var selvfølgelig 
aldeles overvældende for vor lille 
by, uagtet flere tusinde mand 

camperede under åben himmel. 
Ethvert nok så lille hus havde sol-
dater og det kneb svært for be-
folkningen at skaffe både plads 
og noget at ligge på - En mand, 
der havde udleveret nogle knipper 
halm til enkelte soldater blev be-
stormet med bønner om mere. Da 
hans forråd var udtømt og solda-
terne ikke ville tro det, bad han 
dem gå op på loftet og selv over-
bevise sig. Herpå ville de dog ikke 
indlade sig, men svarede pegen-
de mod loftet” Die Däne”. Ret be-
tegnende for deres frygt. 
   I Lunden havde en større styrke 
deres lejr og på markedspladsen 
syd for byen holdt en afdeling he-
stefolk parat til at stige til hest ved 
første signal. 
   I kommunens skole, hvor der 
dagen efter skulle have været 
eksamen, kastedes borde og 
bænke ud på marken og brugtes 
til lejrbål, medens en styrke tog 
nattekvarter i skolestuerne. Der 
blev foreløbig ingen eksamen. 
   Ud på natten skulle kommunal-
bestyrelsen samles for at forhand-
le om leverancen af de forskellige 
varer som prøjserne havde for-
langt til næste morgen. Sognefo-
geden, som skulle tilsige medlem-
merne, havde et vanskeligt hverv, 
idet flere af de sidste ved den 
overvældende indkvartering hav-
de valgt andet soveværelse end 
sædvanligt. Således nåede han 
ved at stå på skulderen af en an-
den mand op til tobaksfabrikant 
Ottesens vanlige soveværelse og 
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bankede på vinduerne. Der var 
imidlertid indkvarteret prøjsiske 
officerer, der for op og slog alarm. 
Heldigvis kunne manden på tysk 
nogenlunde forklare hensigten 
med hans natlige besøg og slap 
for videre tiltale. 
   Hærledelsens forlangender blev 
dog rettet til alle, og det var ikke 
lidt, der skulle skaffes. Øjeblikke-
lig måtte leveres 40 stykker kvæg 
(der kom dog kun 11), 5650 pund 
flæsk, 2650 cigarer, 1116 pund 
tobak, 350 flasker vin, som hente-
des i kælderen ” uden ulejlighed 
for ejeren”, 1200 potter brænde-
vin, 300 pund salt, 1800 pund ris, 
500 pund kaffe og dertil brød, 
gryn, reb osv. 
   For disse varer blev der givet 
kvittering og derved fremkaldt håb 
om betaling engang. Men skønt 
ledelsen således ville sørge for 
soldaterne, gik menige dog rundt 
og rekvirerede varer -  ganske 
privat - og naturligvis uden kvitte-
ring. I butikker kom de med penge 
i hånden og forlangte ting, de øn-
skede, hvorefter de gladelig for-
svandt med både tingene og pen-
gene. Udhængte varer toges og 
indbrud forefaldt. Vinkældere og 
pengekasser tømtes og en urma-
ger mistede det meste af sit lager. 
En del af disse bedrifter blev ud-
ført om natten. Borgerne led dog 
ingen videre korporlig overlast, 
men troppernes tone var højst 
uforskammet. 
   Selv om tropperne i første om-
gang kun var her i 2 dage, var det 

en stor udskrivning i penge, og 
samtidig en frustrerende oplevel-
se, at fjenden direkte plyndrede 
forretninger og private hjem”. 
   Den 12. maj 1864 blev der i Sil-
keborg udarbejdet en: Fortegnel-
se over de ydelser som ere leve-
rede eller præsterede til den 
fjendtlige Armee inden den 12. 
maj 1864. Fortegnelsen – proto-
kollen – der omhandler Silkeborg 
by, er på ca. 50 sider, hvori ydel-
serne deles op i: mundprovisioner 
- fødevarer”, der dækker over be-
spisning, indkvartering. Og 
”andet”, der dækker over plynd-
ring af genstande og varer.  
Protokollen er meget detaljeret 
med navne for beboere der havde 
ydet leverancen, hvad de havde 
ydet, hvornår og prisen på det 
ydede og frastjålne.  
Det drejer sig om ydelser til en 
samlet værdi af 10.257 rdl. 87 sk. 
 
Eksempler på beboere, 
der havde ydet leverance: 
 
Skolelærer  
J.C. Stoye 
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Anmærkning: 
Samtlige disse Gjenstande bleve 
borttagne af de Preussiske Solda-
ter ved deres Afmarch herfra d. 
25de April 1864. 
 
Stort regnskab 
 I denne artikel tillader pladsen 
ikke, at opremse alle de enkelt 

genstande, der enten blev rekvi-
rerede uden betaling eller direkte 
stjålet. 
 

Borgerne har dog været meget 
nøjeregnende med at få alt med 
og har selv sat pris på hvad de 
frarøvede ting var værd og man 
kan vel lige som i dag ikke forven-
te, at de har sat beløbene for la-
ve, når der var udsigt til erstatning 
fra den danske stat. 
Fortegnelsen er samtidig en over-
sigt over hvem der boede i byen i 
1864 og hvilken beskæftigelse de 
havde. 
   Først træffer vi kammerjunker, 
birkedommer Drechsel, der boede 
i sin store villa på Vestergade 
(nuværende katolske børnehave), 
og ikke en gang byens øverste 
myndighed undgik, som det frem-
gik af forhøret, at blive plyndret. 
   Han mistede sin tobakspibe 
med sølvbeslag og sin brænde-
vinslærke, medens hustruen fik 
stjålet sine syæsker, hårdbånd 
med guld og et par guldsløjfer. 
Tingene er stjålet af nogle de 2 
officerer og 50 menige, der var 
indkvarteret i huset. 
    Lægefruen, fru Fibiger, der bo-
ede i huset over for Drechsel, 
skriver i sine erindringer, at det 
var skændigt, hvad der gik for sig 
ovre ved Drechsel fra det øjeblik 
de fik indkvartering. Hun både 
hørte og så den skamløse frem-
gangsmåde. 
   Hun nævner, at det bag efter 
hed sig, at det var Birkedomme-

  Rdl. sk
. 

Rede Penge 15   

1 Østrigsk gylden   88 

1 Ravhjerte med guldindfatning 1   

1 Vest 2 48 

1 pr. Strømper   40 

Tobakspibe 1 16 

1 Tobakspung   80 

1 Thekjedel   72 

Ribssaft   48 

Flæsk og Kjød ca. 1   

1 Ost   80 

Smør for ca.   80 

Kaffe, Sukker og Thee for ca.   48 

1 Fl. med Blæk og en deel Pen-
ne 

  32 

      

I alt 26 56 
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rens egen skyld, fordi han havde 
opirret de militære autoriteter ved 
sin optræden, hvilket alle dog var 
enige om at bekræfte, var den 
sorteste usandhed. 
Hele affæren tog så hårdt på 
Drechsel, at Fibiger blev anmodet 
om at komme over til Drechsel, 
hvem han fandt liggende i sengen 
med stærk feber. 
   Byens matador Drewsen havde 
på sin fabrik indkvarteret 720 
mand, og heraf skulle han bespi-
se 20 officerer og 40 menige. De 
må dog have haft større respekt 
for ham, for ved den lejlighed an-
fører han ikke, at være blevet fra-
stjålet noget. 
   Dog har de drukket 50 flasker 
vin og taget en ny arbejdsvogn til 
120 rigsdaler samt brugt hø og 
halm til hestene. 
   Værre går det hans bogholder, 
Kr. Collstroph, for de tager hans 
dobbelte jagtgevær, hans kind-
bøsse og sabel med anfang. Det 
kan selvfølgelig også være en del 
af den almindelige afvæbning af 
civilbefolkningen. 
   Silkeborg Telegrafstation blev 
hårdt ramt, idet de opgiver, at der 
er fjernet 5½ mil telegraftråd og 
forskellige telegrafapparater og 
beskadiget et antal telegrafstæn-
ger. I alt opgives skaden af eje-
ren, et aktieselskab, til 3085 rigs-
daler. 
   Det viser sig også, at Vallø Stift 
på Sjælland ejer ejendom i Silke-
borg og kræver i alt 40 rigsdaler 
for den skade, der er sket på 

ejendommen ved ned - og op-
brydning af skillerum samt mang-
lende ½ favn brænde og lys og 
leje af lokale. 
   Redaktør H. S. Sørensen fra 
Silkeborg Avis opgav, at han hav-
de fået stjålet sine filtsko. 
   For købmændene var tabene 
større, fordi soldaterne simpelt-
hen tog deres varer og især var 
de interesseret i rom, vin, øl og 
brændevin.  
   Når disse varer var indtaget, 
skulle de også underholdes og de 
stjal derfor også tobak og tobaks-
piber, cigarer og ikke mindst lom-
meknive. 
   Heller ikke de søde sager kun-
ne de modstå og de stjal melis, 
kandis, chokolade, svesker og 
rosiner. 
 
Eksempler på erstatningskrav 
   Her følger en række eksempler 
på hvad byens borgere krævede 
erstatning for. Kravene fortæller 
både noget om hvad folk havde i 
deres huse og om de omstændig-
heder hvorunder folk fik frataget 
deres ting og værdier. 
   Hos købmand Anders Larsen 
slog de 3 mindre ruder i stykker 
natten mellem kl. 10 og 11 den 
24. og 25. april og stjal hans ciga-
rer og tobak. 
   En af de enkeltepisoder, der 
blev omtalt i datidens aviser var, 
at en officer blev så irriteret over 
en lænkehund, der gøede ad 
ham, at han med sin sabel hugge-
de hovedet af hunden. 
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   Husmand Thøgersen, Silkeborg 
Hede, opgiver i fortegnelsen, at 
hovedet er blevet kløvet på en 
lænkehund, og han derfor mener 
at have ret til en erstatning på 2 
rigsdaler. 
   Urmager H.C. Larsen mistede 
20 spindlerure til 149 rigsdaler, et 
solo repeterur til 14 rigsdaler, et 
cylinderur til 12 rigsdaler, hvortil 
kommer udgifter til ituslået vindu-
esrude. 
   Vinhandler N. Anthonisen, der 
fik frataget varer for i alt 292 rigs-
daler, har vedlagt skriftlige vidne-
udsagn, der meget detaljeret for-
tæller, hvad der skete. 
   ” Den 24. de april d.å. om afte-
nen så undertegnede i hr. vin-
handler Anthonisens kælder, som 
var opfyldt med prøjsiske solda-
ter, og blev vidner til under et kort 
ophold, at vinflasker osv. blev 
borttagne af butikken af soldater-
ne uden tilladelse, at vin m.m. 
blev forlangt og drukket uden at 
det var muligt for værten at erhol-
de betaling derfor, hvilket herved 
på ære og samvittighed bevidnes. 
   Silkeborg, den 29. de november 
1864 
F. C. Rasmussen Gluheim  G. P. 
Selmer” 
 
   Som vidne havde han desuden 
rebslager C.C. Lundsgård, der 
afgav følgende udsagn: 
   ” Vi undertegnede som den 25. 
de april om morgenen, medens 
de fjendtlige tropper vare i Silke-
borg, besøgte hr. vinhandler 

Anthonisen og såe, at de fjendtli-
ge soldater hos ham havde op-
brudt døren til butikken og vink-
jælderen, tømt vin - og ølflasker 
osv., ituslået flasker og glas af 
hvis stumper gulvene lå fulde, 
opbrudt pengeskuffen, iturevet og 
bortkastet regnskaber og papirer, 
ramponeret møbler osv., bliver 
herved bevidnet. 
 
Silkeborg, den 29. de november 
1864 
C. C. Lundsgård, rebslager” 
 
Når man ser, hvad der blev stjålet 
fra vinhandleren, må man også 
medgive, at han havde alt hvad 
en træt og tørstig kriger kunne 
tænke sig. For der blev drukket 4 
flasker Continiue original aftap-
nings cognac, portvin, genever, 
vin, madeira, gl. rom, likør, mu-
skat vin og røget 400 cigarer. 
Selvom Silkeborg på dette tids-
punkt var at sammenligne med en 
af de amerikanske prærie byer, 
så var den alligevel velforsynet 
med goder fra de store hovedstæ-
der i udlandet. 
   Byens 2 hoteller Dania og Hotel 
Silkeborg gik heller ikke ram forbi 
og igen har ejeren, gæstgiver 
Heegaard, sørget for at få skriftli-
ge beretninger om den skade, der 
er forvoldt ham. Han har fået sko-
lelærer Johan Christoffer Stoye til 
at komme med følgende erklæ-
ring: 
   ”Undertegnede, der som tolk 
næsten daglig var til stede i Hotel 
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Dania hersteds, når der under 
krigen forrige år var fjendtlige mili-
tær her i byen, bevidner herved 
under ed, at de fjendtlige soldater 
hos gæstgiver Heegaard til for-
skellige tider, men navnlig den 24. 
de og 25. de april, forlangte og 
drak mange flasker vin af forskel-
lige slags uden at betale, samt at 
de endvidere i betydelig grad be-
skadigede omtalte værelser, 
møbler mfl., med tilføjende, at 
den sum hvortil hr. Heegaard har 
beregnet sit tab ved de oven-
nævnte genstande efter min over-
bevisning og mit skjønnende, ikke 
er for høj. 
 
Silkeborg, den 20. de januar 1865 
J. C. Stoye” 
 
   Når ovennævnte Stoye kunne 
bruges til tolk skyldtes det, at 
hans fader var en tyskfødt papir-
mager på Engelsholm papirfabrik 
nede ved Vejle. Heller ikke han 
slap for at blive bestjålet, idet han 
selv opgiver, at have fået stjålet 
15 rigsdaler i rede penge, én gyl-
den, et ravhjerte med guld indfat-
ning, én vest, et par strømper, én 
tobakspibe med tobakspung, én 
glaskæde og diverse madvarer. I 
alt for ca. 27 rigsdaler. 
   Boghandler Ludvig Larsen ses 
ud fra de stjålne genstande, at 
have solgt sæbe, parfume, poma-
de og ”forskellige genstande til 
mænd”? Han fik derudover slået 3 
ruder itu. 
   Bagermester A. Stilling opgiver 

helt at skrive hvad slags brød, der 
er stjålet og tænker nok mere 
over sit mistede lommeur til 9 Rd. 
Pens. Petersen, Viborg, der er, 
vognmand har fået molesteret sin 
brønd, idet der er brændt 2 vogn-
fjæle af over den og endelig har 
han fået mishandlet en hest til 50 
Rd. 
   Enkemadam Schou, ejerinde af 
Hotel Silkeborg, fik ud over drik-
kevarer frastjålet 2 nye jagthorn 
med gratier, én sølvurkæde, 5 
sølvspiseskeer og smadret 3 vin-
duesruder og ødelagt salen. I alt 
for ca. 100 rigsdaler. Herudover 
har hun udlånt sine 4 husvogne 
og 14 vogne og de har efterføl-
gende skullet repareres. 
End ikke arresten gik ram forbi, 
idet arrestanten Ove Andersens 
tyvekoster, et sølv ur og andet til i 
alt 12 Rd. blev stjålet. 
   Jægermester Klüwer var i 1864 
skovrider og boede på Marienlund 
(Det nuværende Gl. Skovrider-
gård) og han opgav Silkeborg 
Domænes tab til i alt 461 Rd. for 
mistet brænde og skade på græs-
ningen på engene. Skovrider Ni-
els Fritz, der tilbragte sit andet 
distriktsår på Silkeborg Skovdi-
strikt fortæller følgende: 
   ”I 1864 vikarierede jeg på Silke-
borg Statsskovdistrikt som assi-
stent. Der var krig i landet og vi 
mærkede det også, idet der af og 
til kom indkvartering hos os. Op-
muntrende var det just ikke, da vi 
jo stadig var vidne til tilbagetoget 
op igennem Jylland. 
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   Engang kom der dog lidt liv i 
det, da en eskadron danske dra-
goner holdt sit indtog i byen og 
skovriddergården, pyntet med 
prøjsiske huer og bandolerer og 
førende fanger og heste med sig, 
og i et strålende humør. Det var 
Århus-dragonerne, der kom lige 
fra Vorbasse affæren og løjtnant 
Sauebrays navn var på alles læ-
ber. 
   De drog også mod nord, og alt 
blev stille igen. Så en dag kom en 
ingeniørkaptajn ridende ind i går-
den med en snes menige og he-
ste. Han gjorde straks et i høj 
grad behageligt indtryk, både ved 
sit ydre og sit væsen. Han skulle 
ligge på Skovriddergården og 
vente ordre til at gå videre nord 
på efter at have brudt broen af 
over Silkeborg å, når fjenden 
nærmede sig syd fra. 
   Han præsenterede sig som kap-
tajn Dalgas. Jeg anede ikke den-
gang, hvor meget jeg skulle få, at 
gøre med den mand i de næste 
30 år. Lige til hans død. 
Han var meget livlig og havde 
øjensynligt ikke noget imod at 
præsentere sig fordelagtigt til 
hest. Han red en lille sort hest, 
der var taget fra østrigerne, og 
som han lod versere og traverse-
re for damerne. Flere gange lånte 
han os heste og skovridderen, 
jægermester Klüwer, og hans døt-
re og jeg red da kavalkade gen-
nem skoven med ham. 
    Men det var en kort glæde. En 
dag fik han ordre til at rykke nord 

på og med det samme afbryde 
broen over åen. Det var et tungt 
øjeblik, at stå på den søndre side 
af broen og vinke farvel til de an-
dre danske, vidende sig overladt 
til fjenden. 
   Ikke en time efter var byen 
overfyldt af prøjsere og kort efter 
så vi fra vinduerne i skovridder-
gården en afdeling på 200 mand 
komme ud imod os. Da de kom til 
gården, formerede en del af dem 
kæde omkring den og stod med 
fældede bajonetter, medens en 
anden del undersøgte hver krog i 
hus og gård, om der ingen dan-
skere var. 
   Det var tit uhyggeligt at have 
prøjserne i kvarter. Ikke alene lå 
soldaterne i lo og lade og spillede 
kort ved en stump lys, der var 
smeltet fast direkte til gulvet, men 
det var strengt forbudt, at forlade 
gården så længe de var der. 
   En aften så vi et mægtigt lys-
skær på den nordøstre himmel og 
kunne straks forstå, at det var 
skoven, der brændte, men vi måt-
te ganske roligt tilbringe natten 
uden at kunne få at vide, hvor det 
var. 
   Næste morgen forlod prøjserne 
gården, og det viste sig da, at det 
brændte stærkt i en ældre fyrre-
skov, hvor en afdeling havde 
holdt bivuak, og havde forladt 
uden at slukke. Først om midda-
gen, da fjenden havde forladt Sil-
keborg, kom der hjælp fra Drew-
sens fabrik, men da var et stort 
areal afbrændt.” 
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   Den brand, som Niels Fritz hav-
de set var opstået på Skjellerup 
Nygårde og Hårup Hede og der 
blev efter krigen holdt forhør, for 
at finde ud af hvordan den var 
opstået. 
   En af ejerne, Mads Nielsen 
Westergård, så selv, at de prøjsi-
ske tropper satte ild på lyngen og 
han udtalte, at han ikke vidste om 
det var et uheld eller af ondskab, 
men han mente det sidste! 
Soldaterne var fra den 10. prøjsi-
ske infanteri bataljon og de prøve-

de selv at slukke ilden, men den 
tog så stærkt på vej, at det ikke 
var muligt. 
   Chr. Andersen af Hestebjerge 
på Hårup Mark oplyste, at der 
brændte ca. 25 tdr. land hede og 
at det har påført ham et tab på i 
alt 108 Rd. 
 
  Tabsopgørelsen er specificeret 
nedenfor og giver et godt indblik i 
hvad heden betød for ejendom-
mens indtjening.  
 

 Strøelse 5 læs årlig á 2 skilling i 20 år 33 Rd. 2  sk. 

Strøelse 5 læs årlig á 2 skilling i 20 år 20 Rd.   

6 Tdr. land bevokset med en del bøge 
samt lyng til bagning og tækning 

50 Rd.   

Græsning her i sommer 2 Rd.   

Tyttebær 1 Rd. årlig i 3 år 3 Rd.   

Vestergade med nybyggerbyens lave huse. Set fra strækningen ved Tværgade 
med Hostrupsgade længst til venstre  
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   I omegnen gik det på tilsvaren-
de måde. Alt blev gennemrodet – 
både saltkar og syskrin ” fordi de 
danske soldater skulle findes”. At 
skinker og sølvtøj blev halet frem i 
stedet var ikke så ilde, syntes ty-
skerne. 
 
Linå sogn 
   Der blev også holdt taksation 
over et stykke rug som fjenden 
havde brugt som holdeplads ved 
kroen i Linå natten mellem den 
24. og 25. april. Rugen tilhørte 
forpagter Christensen i Linå kro 
og skaden blev ansat til 5 Rd. 
   Møllerforpagter N. Hansen i 
Skjellerup Mølle havde en syg 
hest, som ifølge vidner blev slet 
behandlet af de fjendtlige tropper. 
Det nævnes således ”at den var 
taget ud af brug og der var ikke 
tanke om, at han selv kunne bru-
ge den til ordentlig arbejde. Men 
de tog den og lagde reb på den i 
stedet for sele og lod den spænde 
for den store møllevogn belæsset 
med halm og 4 soldater oven på 
læsset, og således kørte de med 
den” 
   Hesten kunne efter tilbageleve-
ring ikke komme over sin sygdom 
og mølleforpagteren måtte derfor 
sælge den for halv pris. 
   Sognefoged A. Nielsen i Molle-
rup oplyste, at der under gennem-
marchen den 24. og 25. april 
1864 overnattede 3-4000 mand i 
byen. 
   Det gik ud over en kløver- og en 
rugmark, hvortil kom at man fik 

kvittering for levering af 30 pund 
havre. 
   Han måtte selv køre ægtkørsel i 
2 døgn og fik stjålet brænde, en 
tobakspibe, 4 oste, et tykt stykke 
flæsk, 5 potter brændevin og kni-
ve og gafler. 
   Gårdejer Jens Rasmussen 
samme steds måtte køre ægtkør-
sel i 18 døgn og blev også udsat 
for småtyverier af tobakspibe, sko 
og 1½ favn brænde. 
   Anders Nielsen, Skjellerup, der 
deltog som stillingsmand i krigen, 
var nogle dage forinden faldet i 
forsvaret af Dybbøl, men heller 
ikke hans hjem gik ram forbi og 
der blev stjålet madvarer og an-
dre ting for i alt 18 Rd. og 32 skil-
ling. 
   Broen over åen ved Skjellerup 
blev opbrudt og bortført af de 
østrigske tropper. 
 
Gødvad sogn 
   I Gødvad sogn gik det ud over 
pastor Jacobsen, der fik stjålet 2 
høns og 2 ænder samt flæsk, 
smør, fedt, øl, brændevin og 
brød.  
   Gårdejer Søren Nielsen Boie fik 
stjålet halm og hans karl blev 
tvunget til at befordre tyskerne i 2 
dage og gårdejer Jens Hansen 
mistede sin merskumspibe til 2 
Rd. 
   Husmand Anders Pedersen 
mistede sine 2 ænder og 1½ sne-
se æg og møller Niels Laursen i 
Resendal Mølle et par nye strøm-
per, medens Jens Peter Nielsen i 
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Resendal en flaske fyldt med 
brændevin samt en masse lev-
nedsmidler. 
   Værre gik det på Øster 
Kejlstrup, hvor de måtte udlevere 
1200 potter brændevin til en vær-
di af i alt 200 Rd. 
   Et forhør bliver at optage angå-
ende den af de preussiske trop-
per på Øster Kejlstrup begåede 
plyndringer: 
   ”Forpagter Rørby af Øster 
Kejlstrup fremstod og forklarer 
under eds tilbud: 
   Mandag morgen d. 25. dennes 
kl. 6 á 7 kom nogle officerer og 
sagde til komp. at der ville komme 
en rekvisition til komp. som han 
måtte efterkomme dersom han 
ville undgå plyndring. 
   Noget efter kom en officersop-
passer, han forlangte fedekreatu-
rer og smørrebrød til oberstløjt-
nanten med tilføjende, at alt helt 
bliver betalt. Komp. leverede nu 
smørrebrød som han medtog, 
men ved bortgangen røvede han 
det smør, hvormed der blev smurt 
af kompts. Kone, og puttede det i 
lommen uden at betale noget som 
helst. I det samme kom en officer 
ind, en løjtnant v. Rasstorff, med 
et kommando, der var beordret af 
en adjudant, løjtnant Rudolphi, 
som holdt udenfor, til at borttage 
alt hvad der var spiseligt i huset. 
Komp. hørte selv at Rudolphi gav 
løjtnanten denne ordre.  
   Nu blev huset undersøgt fra 
ende til anden i stueetage og kæl-
der. Alt spiseligt af flæsk, smør, 

brød, ost, kød og æg forsvandt i 
et øjeblik, idet det blev ført ud i 
gården. Småkreaturerne forfulg-
tes på møddingen og andre ste-
der i gården, og hovederne afhug-
gedes ved sabler på de kreaturer 
de kunne få fat i. Af alt dette be-
talte Rasstorff for 4 snese æg 1 
rd., alt resten blev ikke betalt. 
Forpagteren af brænderiet, Te-
tens, har haft samme skæbne. 
Hos ham tog de brændevin ved at 
åbne hanerne på ankrene og lade 
det løbe, enten nogen var for med 
flaske eller ikke, uden at betale en 
hvid.” 
   I alt blev der i Gødvad sogn mi-
stet værdier for 415 Rd. og 40 
skillinger. 
 
Balle sogn 
   Nabosognet i Balle fik Vester 
Kejlstrup også besøg og her fik 
de kvittering på nogen af de føde-
varer der blev taget, men 40 pund 
flæsk og 9 brød á 13 pund blev 
ikke betalt. 
   På Buskelund blev der stjålet et 
par nye broderede morgensko til 
en værdi af 3 Rd., foruden mad-
varer.Herudover nævnes Søren 
Eriksen, Christen Sørensen, S. 
Peter Jensen, Jens Rasmussen, 
Søren Jensen Lysdal, Hans Chri-
stian Christensen, Poul Andersen 
Vejdal og Thøger Thomsen opgi-
ver alle, at have fået stjålet diver-
se madvarer. 
   Sognefogeden P. Danielsen 
skriver, at efter hvad han har kun-
net bringe i erfaring er den samle-
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de erstatningssum for den 24. og 
25. april 1864 på i alt 146 Rd. og 
13 skilling i overensstemmelse 
med sandheden.  
    Da tyskerne efter dette første 
besøg igen havde forladt byen, 
for at jagte den danske hærs 4. 
division lød en sarkastisk udtalel-
se i Silkeborg Avis, ”Lad nu no-
gen komme og påstå at den tyske 
nation ikke er den mest civilisere-
de i verden”. 
   I henhold til love af 17. novem-
ber 1865, skulle der udredes 6 
millioner rd. – ca. 12 millioner kr. 
– af statskassen til erstatning for 

tab, som var tilføjet befolkningen i 
Jylland ved den fjendtlige besæt-
telse af landet i 1864.  
 
Kilder: 
Landsarkivet for Nørrejylland 
Arkivnummer B-093 
Silkeborg Byfoged-Birkedommer 
Arkivnummer LK-485 
Linå Kommune, Sognerådet 
Silkeborg Avis 
Silkeborg Arkiv 
 

Østrigske tropper i færd med at samle sig på Torvet 1864.  
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Christen Larsen fra Kragelund der 

deltog i krigen og ikke kom  hjem 

igen.  

 

   Christen Larsen fødtes 15. fe-
bruar 1839. Hans forældre var 
Lars Laursen der var fra Ungstrup 
og Mette Chrestensdatter der var 
født i Kragelund. 
   Christen var ud af en børneflok 
på 9. Hans ældste søster Kjersten 
var 17 år ældre end han og af 

faderens første ægteskab med 
Kirsten Nielsdatter der døde 17.  
november 1835, så han var af 2. 
ægteskab. Efter ham kom der 
yderligere to børn til. 
   Christen blev konfirmeret i Kra-
gelund Kirke 1853 af pastor Ge-
de. Han fik karakteren: God af 
kundskab og sædelighed. Da var 
familien flyttet til Clemensbæk-
hus.  
   1860 da han er 21 år bor han 
stadig hjemme og arbejder som 
daglejer. 
   I februar 1864 kom han til Dan-
nevirkestillingen som menig 239. 
– 20. regiment - 4. kompagni.  
Der nåede han at have en enkelt 
vagt på den gamle vold i et for-
færdeligt vejr og ingen ordnelig 
forplejning og beboelsesmulighed 
inden der blev givet ordre til tilba-
ge trækning. 
   Så var han med på hele den 
frygtelige tur nordpå 5.-6.-7. fe-
bruar hvor man jævnligt måtte 
kæmpe med de fjendtlige efterføl-
gere, og led af søvnmangel, kulde 
og sult. Da man nåede Flensborg 
var Chresten blevet så syg at han 
måtte indlægges på laseret.  
 

Der er mere om Christen Larsen  i 

Preben Stranges bog : 

Fra Altona til Dybbel 

1864 mindeplade i Kragelund Kirke  
Af Margit Jensen  

 

Mindepladen der er opsat i Kragelund Kirke 
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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 

 


