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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 tidli-
gere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mel-
lem Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger og en-
keltpersoner, som repræsenterer de gamle sognekommu-
nerne før kommunesammenlægningen i 1970. Det 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 med-
virker – 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 for-
eninger, virksomheder eller lignende, så er der et sted, hvor 
du kan sikre det for eftertiden – på Silkeborg Arkiv. 
 
God fornøjelse! 
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   Min tipoldemor havde en bror, 
Abraham Rosengreen, der var 
født den 18. oktober 1794 i Fre-
dericia. Det eneste jeg vidste om 
hans voksne liv var fra Nygårds 
sedler på Landsarkivet i Viborg, 
hvor der stod ”Rosengreen, Abra-
ham, håndværkersvend, bødker 
død 1826 den 27.9., 33 år på van-
dring i Ydby”, Kirkebogen bekræf-
tede det og det fremgik også, at 
han var blevet begravet der den 
1. oktober 1826. 
   Det har altid undret mig, hvad 
en bødkersvend fra Hornborg ved 
Horsens skulle helt oppe i Thy. 
Da den nye tjeneste Mediestream 
- mediestream.dk - blev tilgænge-
lig på internettet, prøvede jeg at 
skrive Abraham Rosengreen og 
stor var min overraskelse, da 
hans navn kom op i forbindelse 
med en avisartikel fra ”Tillæg til 
Aarhus Stiftstidende No. 55. Fre-
dagen den 23 de april 1824”. 
   Af artiklen fremgik det, at Abra-
ham Rosengreen sammen med 
andre såkaldte pjaltekræmmere, 
havde indgået en kontrakt med 
ejeren af papirfabrikken Engels-
holm i Randbøldal ved Vejle om 
indsamling af klude til papirfrem-
stilling. Fabrikken havde sørget 
for at udstede gyldigt rejsepas og 
penge, så han kunne komme 
rundt i sognene i lovligt ærinde og 

ikke blive forvekslet med betlere 
og andre udstødte i samfundet. 
Om han har rejst sammen med 
Christen Bjerreby fra Nim, som 
han kendte meget godt fra sin 
barndom og som nu boede i hans 
barndomshjem vides ikke. Christi-
an Jensen fra nabosognet i Flem-
ming kunne også være en mulig 
rejsekammerat. 
   Engelsholm Papirfabrik var ble-
vet etableret i 1732 af Gerhard de 
Lichtenberg, som var storkøb-
mand i Horsens. Han fik fra star-
ten eneret på opkøb af gamle klu-
de på Fyn og i Jylland. Dermed 
skabte han en pendant til Drew-
sens papirmølle ved Mølleåen på 
Sjælland, hvor Drewsen på sam-
me måde havde eneret på opkøb 
af de nødvendige klude på hele 
Sjælland og Lolland Falster. 
   Af nedennævnte avisartikel fra 
1824 fremgår det, at Drewsen og 
Walther, der var ejer af Engels-
holm, sammen havde eneret på 
indsamlingen i Jylland, og at de 
på dette tidspunkt truedes af kon-
kurrenter, der også ville have fat i 
de nødvendige klude. Artiklen 
giver et interessant indblik i et 
arbejde som også fik betydning 
for Silkeborg, nemlig indsamling 
af klude. 
 
 

Pjaltekræmmere i Jylland 
Af  Preben Strange 
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Udklip af Aarhus Stiftstidende 23. 
april 1824. 
 
Avisartikel 
   Som befuldmægtiget for de kon-
gelige privilegerede papirværkse-
jere, hr. kammerråd Drewsen til 
Strandmøllen og hr. Walther til 
Engelsholm, har vi undertegnede 
i flere år besørget kludesamlingen 
her i Jylland og på Samsø til be-
meldte fabrikker og i overens-
stemmelse med anordningerne 
og vore instrukser, antaget folk 
(de såkaldte pjaltekræmmere) 
samt ladet disse forsyne med lov-
mæssige pas, og da disse perso-
ner er fattige og ikke kunne virke 
uden hjælp og forskud, så har vi 
til hensigtens bedre fremme også 
forsynet dem med vare og penge 
til at indsamle klude, men da vi i 
det sidste årstid har erfaret, at 
uvedkommende har søgt at forle-
de vore kludesamlere til at overla-
de sig deres samlede klude i ste-
det for at bringe dem til os, hvil-
ken handling foruden i høj grad at 
være lovstridig tillige forårsager 
vore respektive mandanter et be-
tydeligt tab og afbræk, så har vi 
set os beføjede til, ved nærvæ-

rende avertissement, at advare 
alle og enhver, ikke på nogen må-
de at indlade sig i slig ulovlig han-
del med vore kludesamlere, hvilke 
endog ved formelige kontrakter er 
os forbundne til troskab og lydig-
hed s. m. andre tjenestetyender, 
og ville vi søge samt forvente lo-
vens straf anvendt på dem, og de 
der forfører dem til utroskab. Vore 
for tiden i tjeneste havende klude-
samlere er for Strandmøllen: 
   Peder Hansen Morup, Jørgen 
Jensen Balle, Christoffer Müller, 
Peter Erichsen, Ole Møller, Chri-
stiane Møller, Johan Andersen, 
Frants Hoffmann, Torkild Ander-
sen, Isack Dolmer, Christian 
Skaarup, Christen Dalgaard, Met-
te Marie Poulsdatter, Mette Kirsti-
ne Sørensdatter, Dorthea Pallis-
datter, Skaf. Jørgen Eis, alle af 
Århus, Peter Olsen i Hasle, Her-
mann Jacobsen i Mejlby, Jørgen 
Christensen samme, Jens Søren-
sen i Grundfør, Andreas Jensen i 
Mesing, Abraham Nielsen Rye i 
Mårslet, Jens Sørensen i Søften, 
Christen Bjerrebye i Nim, Carl 
Simonsen i Østbirk, Jens Jørgen 
Christensen i Ikast, Rasmus An-
dersen i True, Christen Madsen i 
Gødvad, alle i Århus amt:  
   Jens Holst i Grenå, Johan 
Schlüter i Torsager, Christen Ras-
mussen i Røved, Hans Rasmus-
sen og kone Ane Jørgensdatter i 
Vistoft, Niels Espensen i Attrup, 
Jørgen Kolbeck i Linde, Jens Jen-
sen Amstrup i Kristrup, Peder 
Hansen Bech i Veggerslev, Ras-
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mus Jensen i Auning, Knud Poul-
sen i Kjærby, i Randers amt. 
   Johan Fyrer, Abraham Roes, 
Christiane Desau, Anders Ander-
sen Debler, Friderich Kochholm, 
Peter Ålborg i Randers, Peder 
Jensen Hammel i Laurberg, Ole 
Jensen Hammershøy i Viborg 
amt: Peder Jensen Redsøe, Chri-
sten Sørensen ibdm i Ålborg amt. 
   For Engelsholms fabrik: Søren 
Kleis, Jens Noring og Jørgen Pe-
dersen på Samsø: i Jylland Lars 
Gregersen, Jens Hansen og Hol-
ger Nielsen i Storring, Christen 
Andersen i Borum, Knud Nielsen i 
Ingerslev, Diderik Bysov i Odder, 
Søren Andersen i Øster Alling, 
Christen Hansen i Fårup, Jens 
Larsen i Vejlby, Søren Hansen fra 
Fårvang, Lise Knudsdatter i 
Tendrup, Christen Morup på Od-
der mark, Lars Henriksen i Grenå, 
Jens Olsens enke i Fuglslev, Ane 
Marie Christensdatter i Århus, 

Niels Andersen i Voldby, Peder 
Colding i Århus, Christen Jensen i 
Flemming, Abraham Rosengreen 
i Hornborg, John Pedersen i Bo-
rum, Iversens enke i Århus, Jens 
Ottesen i Århus, Ole Væver i 
Snærrild, Hans Albrechtsen Friis, 
Kippes enke og Hans Monsen i 
Århus. 
 
Århus den 23. januar 1824. 
 
  Marcus G. Bech 
 C. B. Frausing  
 
   Familien Drewsen etablerede i 
1844 en papirfabrik i Silkeborg og 
da Engelsholm papirfabrik brænd-
te i 1846 valgte ejeren i stedet at 
opbygge en tekstilfabrik i Rand-
bøldal og dermed fik Drewsen 
eneret på at lade sine pjalte-
kræmmere indsamle de uundvær-
lige klude i hele Jylland.       
 

Pjalterne eller kludene blev indsamlet til papirproduktion og var nødven-
dig for produktionen. Her gøres kludene klar på Silkeborg Papirfabrik 
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   Onsdag den 26. januar 1944 kl. 
20.43 genlød luften i Silkeborg af 
en række eksplosioner, der kunne 
høres over det meste af byen. Det 
var Silkeborg Roklubs bådehus 
på Åhavevej, der på få sekunder 
blev sprængt til pindebrænde.  
   Det smukke, stråtækte hus, der 
var bygget i 1923 og tegnet af 
konstruktør Thorvald Madsen, 
blev totalt raseret og af de 15 bå-
de, der befandt sig i bygningen, 
blev de 14 totalt ødelagt, kun en 
båd kunne senere repareres.  
   Eksplosionerne var så kraftige, 
at alle vinduerne i gavlen på Mi-
chael Sørensens Stiftelse ved 

siden af klubhuset også blev øde-
lagt og rummene fyldt med glas-
skår, mange ruder i nabolaget 
blev knust, op på Christian 8.s Vej 
og Fredensgade samt på  
Sejsvej fandt man senere forvred-
ne rester af spær og bjælker. Hel-
digvis kom ingen mennesker til 
skade ved sprængningen, men 
især de gamle mennesker i Mi-
chael Sørensen Stiftelsen var na-
turligvis stærkt chokerede.  
   Politiet foretog senere på afte-
nen afspærringer af stedet af hen-
syn til nysgerrige, og dagen efter 
blev tomten gennemsøgt af politi-
ets teknikere fra Aarhus, Tre ste-

Schalburgtagen mod Silkeborg Roklub 
Af Steen Pedersen 

 

Klubhuset, som det så ud efter udvidelsen i 1932.  
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der i klubben havde der været 
anbragt sprængstoffer. Det viste 
sig, at en enkelt af bomberne ikke 
var eksploderet og den blev de-
monteret. 
   Silkeborg Avis bragte dagen 
efter en omtale af bombespræng-
ningen, men på grund af presse-
censuren, nævntes ingen formod-
ninger om, hvem gerningsmæn-
dene kunne være. Dog var ikke 
mange i byen i tvivl om, at det var 
en hævnaktion fra tysk side, efter 
at sabotører få dage forinden hav-
de sprængt Statsbanernes vand-
tårn ved Silkeborg Station i luften. 
Mange af klubbens unge roere 
deltog aktivt i modstandskampen, 
hvilket sikkert også har været en 
medvirkende årsag hertil. Selv om 
resterne af klubhuset som tidlige-
re nævnt hurtigt blev afspærret, 

lykkedes det disse medlemmer at 
få bjærget illegale våben og andet 
materiale, der var gemt i roernes 
skabe, ud af tomten. Man fandt 
senere ud af, at det var den om-
rejsende terror-bande kaldet 
”Peter-gruppen”, der var en del af 
Schalburg-korpset, der stod bag 
ugerningen, men da dette kun var 
en lille del af deres samlede syn-
deregister, blev der efter krigen 
ikke rejst særskilt tiltale. 

Klubben skulle genrejses 
   Dagen derpå tog bestyrelsen 
under ledelse af klubbens kasse-
rer, bankassistent Ejnar Torpe,  
ødelæggelserne i øjesyn og kun-
ne konstatere, at stort set alt var 
ødelagt. Et par af de få ting, der 
var uskadte, var et portræt af 
klubbens mangeårige formand, 

Resterne af klubhuset set fra havnefronten 
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redaktør Sophus Sørensen. Bille-
det var sammen med klubbens 
solide pengeskab faldet fra 1. sa-
len og landet mellem de knuste 
både, begge effekter findes stadig 
i klubben i dag.   
   Få dage efter blev klubbens 
medlemmer indkaldt til møde i 
Håndværkerforeningens lokaler, 
der ironisk nok et år senere skulle 
komme til at lide samme skæbne 
som roklubben. Her blev der gjort 
status over klubbens situation: 
   Klubhuset var forsikret for 
18.200 kr., bådene for 19.000 kr., 
og inventar, telte m.m. for 3.500 
kr. Man mente at forsikringssum-
men nok skulle kunne dække ska-
derne på bådene, men på grund 
af krigen ville det nok tage nogen 
tid inden værfterne kunne levere 
nye både. Man var med andre ord 
afhængige af hjælp fra hovedfor-
bundet Dansk Forening for Ro-
sport og andre af landets klubber. 
Det oplystes, at en ny 2-årers in-
rigger ville koste ca. 1.600 kr. og 
en 4-årers inrigger ca. 2.000 kr. 

Efter megen debat afsluttedes 
mødet med en opfordring til klub-
bens ca. 200 medlemmer om at 
stå sammen om klubben under de 
meget vanskelige forhold. 
   Herefter gik det store arbejde 
med at genrejse klubben i gang. 

Ny sæson trods alt 
   Allerede den 15. februar forelå 
en byggetilladelse fra Sillkeborg 
Kommune. For selvfølgelig skulle 
et nyt hus rejses, hvor det gamle 
var faldet, på en af byens bedst 
beliggende grunde. Som det før-
ste skulle resterne af det gamle 
klubhus fjernes og det lykkedes 
for klubbens medlemmer at rydde 
grunden inden rosæsonen starte-
de. Roningen måtte i sæsonen 
1944 gennemføres fra kapro-
ningsskuret ved skovfogedhuset 
ved Nåege, hvor klubbens kapro-
ningsbåde var placeret og man fik 
tilladelse fra Silkeborg Skovdi-
strikt til at lave en tilbygning til 
skuret. For de udbetalte forsik-
ringspenge og med stor arbejds-
indsats fra bådværftet kunne man 
allerede til sæsonstarten modtage 
fire nye både og suppleret med 
lånte både fra andre klubber lyk-
kedes det trods alt medlemmerne 
at ro 12.000 km. mod 62.000 km. 
i 1943. Silkeborg Dameroklub, der 
havde til huse i Indelukket (hvor 
kajakklubben nu ligger) trådte til 
og tilbød husly til herrerne i forbin-
delse med klubaftener og lignen-
de. 
   Under ledelse af Ejnar Torpe, 

Bombesprængningen set fra Mi-

chael Sørensens Stiftelse. 
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der under Sophus Sørensens til-
tagende svagelighed stod for den 
daglige ledelse af klubben, gik 
man videre med planerne med at 
rejse midler til et nyt klubhus ved 
hjælp af en koordineret indsam-
ling blandt byens erhvervsliv og 
borgere og velvilligheden overfor 
den nødlidende klub var stor.  
 
Stor velvilje 
   Allerede den 1. maj var der ind-
samlet 37.000 kr. Blandt de større 
bidragsydere kan nævnes biogra-
ferne Kino og Bio, der tilsammen 
skænkede 1.000 kr., det samme 
beløb gav Silkeborg Papirfabrik, 
Silkeborg Maskinfabrik, tømrer-

mester Fr. Madsen og farvehand-
ler H. C. Mathiassen. Klubbens 
egne medlemmer havde indsam-
let 9.000 kr. Hertil kom et anseligt 
beløb fra klubbens formand,  
redaktør Sørensen, på ikke min-
dre end 5.000 kr, et beløb der i 
nutidens penge ville svare til langt 
over 100.000 kr. Det kan også 
nævnes, at SIF’s bedste fodbold-
hold senere på sommeren spille-
de en opvisningskamp, hvor over-
skuddet på godt 500 kr. gik ube-
skåret til genopbygningen. 
   I årene op til bombesprængnin-
gen havde man allerede haft pla-
ner om en udvidelse af det gamle 
klubhus, og man var enige om at 

Ved rejsegildet ses bl.a. kasserer Ejnar Torpe og arkitekt Knud Sørensen. 
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det nye hus skulle være et solidt 
byggeri, der kunne stå mange år 
frem i tiden. Bestyrelsen lod den 
lokale arkitekt Knud Sørensen, 
der bl.a. havde tegnet nabobyg-
ningen, Michael Sørensens Stif-
telse, Vandrerhjemmet og Øster-
port, udarbejde tegninger over et 
nyt klubhus i gule mursten og 
med tegltag. Den 29. september 
kunne der så afholdes rejsegilde 
på det nye klubhus, men rejsegil-
det blev af sikkerhedsmæssige 
grunde holdt uden stor festivitas. 
Pressen holdt også lav profil, da 
tyskerne i byen i flere tilfælde 
havde beslaglagt nyopførte byg-
ninger.  
   Det fortælles, står i klubbens 75 

års og 100-års jubilæums-skrifter, 
at der senere, under byggeriet, en 
dag i starten af 1945, mens hånd-
værkerne var i gang med dagens 
arbejde, kom en tysk soldat spæ-
nende ned ad Christian 8.s vej, 
forfulgt af en gruppe andre tyske 
soldater med hunde. Han tog flug-
ten ind i roklubben, og da forføl-
gerne nåede roklubben, havde 
murerne hvirvlet en masse støv 
op foran indgangsdøren, så hun-
dene tabte færden. Den deserte-
rede soldat viste sig at være østri-
ger. Han gemte sig på roklubbens 
loft i næsten 3 måneder og hånd-
værkerne delte madpakker med 
ham, indtil han kunne slippe ud af 
Danmark. 

 

Den officielle indvielse af det nye klubhus 29. juli. (foto: Harald Lauritzen) 
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   I vinterens løb opstod der flere 
gange mangel på materialer og 
byggeriet blev forsinket, men med 
stor velvilje fra leverandører og 
håndværkere kom der atter gang i 
byggeriet og i slutningen af maj 
kunne man så småt begynde at 
tage den nye bådehal og om-
klædningsrum i brug. 
 
Officiel indvielse 
   Den 29. juli kunne Silkeborg 
Roklubs nye klubhus indvies offi-
cielt med deltagelse af gæster fra 
byen og hele landet. Roerne hav-
de ved sammenhold og kamme-
ratskab samt stor velvilje fra byen 
kunne genrejse klubben under de 
vanskeligste forhold. Efter mange 
taler og lykønskninger kunne 
man, ud over indvielsen af huset, 
døbe 13 nye både: 10 inriggere 
og 3 scullere. 
   Ved samme lejlighed kunne 

formanden for Dansk Forening for 
Rosport, grosserer Filtenborg, 
overrække DFfR´s Ærestegn til 
Sophus Sørensen og Ejnar Tor-
pe. 
   I forbindelse med indvielsen var 
der frokost på Hotel Dania for 
håndværkere og gæster, og om 
aftenen var der roer-fest med le-
vende musik i den nye bådehal, 
og ifølge referaterne sluttede man 
kl. 2 om natten med festfyrværke-
ri. 
   Det nye klubhus havde alt i alt 
kostet 84.000 kr. at opføre. Noget 
mere end man havde budgetteret 
med, men en efterfølgende bazar, 
der blev afholdt på Hotel Sønder-
port gav et overskud på ikke min-
dre end 17.000 til at dække over-
skridelsen, det største beløb, der 
til dato var indkommet ved en ba-
sar i byen. 
 

 

Omklædningsrummet i det nye klubhus (1945)  
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   Min far og hele hans familie har 
altid levet i nær tilknytning til sko-
vene omkring Silkeborg, og flere 
af hans brødre arbejdede hele 
livet som skovarbejdere. Det hav-
de de dog ikke fra fremmede, idet 
deres far, Rasmus Andersen selv 
var både skovarbejder og træsko-
mager hele livet. 
   Som enlig far med en børneflok 
på 9 var han nødt til at sende 
dem alle ud at tjene hos bønder-
ne, så snart de var gamle nok til 
det, og det vil sige i 8-9 års alde-
ren. Alle vil kunne se det helt uri-
melige heri – ikke mindst, hvis de 
sammenligner med børn på sam-
me alder i dag – men sådan var 
livet for småkårsfolk omkring forri-
ge århundredskifte.  
   Det var nok primært af økono-
miske grunde, men også fordi 
Rasmus var enkemand og kun 
havde sin gamle mor i nærheden 
til at tage sig af børnene. Selv 
havde han vist heller ikke så store 
evner som omsorgsfuld far.  
   Det at komme ”ud og tjene” 
gjaldt også for min far, der tidligt i 
barndommen måtte ud at arbejde 
for andre, og allerede dengang 
stiftede han godt bekendtskab 
med Silkeborg-skovene. 
   Som 8-9 årig blev han nemlig 
fæstet som ”hjo`dreng” hos skov-
fogeden i Sønderskoven det var 

fars arbejde at drive rundt med 
dennes køer til græsning i skove-
ne. De fleste skovfogeder drev 
ved siden af jobbet et mindre 
landbrug. Der var nemlig ret gode 
muligheder for, at køerne kunne 
græsse forskellige steder i deres 
domæne – og naturligvis især i 
skovenes engområder. Det blev 
så en af den lille Jens Karl Mari-
nus` opgaver at holde styr på flok-
ken.  
   Han har fortalt om, hvordan han 
passede køer på sydsiden af åen 
ved Sejs-snævringen, hvor der 
dengang var engdrag. Engang 
imellem fandt køerne ud af, at der 
var bedre spisemuligheder på 
åens anden side i snævringen. 
 Her havde ”Gal-Hanne” sin urte-
have, og det gik selvfølgelig ikke, 
at de stillede sulten i hendes ha-
ve. Hun skulle jo have noget med, 
når hun hver lørdag roede til Sil-
keborg for at sælge sine grønsa-
ger på Torvet. Så det var bare 
med at komme af tøjet, svømme 
efter køerne over på den anden 
side og få dem gennet tilbage. 
   Med arbejde i så ung en alder 
er det klart, at skolegangen og 
lærdommen også blev derefter. 
Når børnene endelig kom i skole, 
var de både trætte og søvnige, og 
de fleste af datidens lærere var 
ikke de store pædagoger. De reg-

PÅ ARBEJDE I SILKEBORG-SKOVENE - I 
1940`ERNE 
Af Vagn Bjørnholt  
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nede ikke børnene fra småkårs-
hjemmene, hvorimod børn, der 
kom fra de større gårde, fik en 
efter forholdene bedre skolegang. 
   Der skulle dog gå mange år, før 
min far igen for alvor vendte tilba-
ge og begyndte at arbejde i Silke-
borg-skovene, og det var vel ved 
lidt af en tilfældighed. Han havde 
dog i ny og næ arbejdet med 
skovfældning, og var ikke helt 
ukendt med det. 
 
Arbejdsfordeling 
   I mange år havde han været 
slagteriarbejder på Silkeborg An-
delssvineslagteri, men under kri-
gen var der ikke fuld beskæftigel-
se på slagteriet, og man indførte 
arbejdsfordeling, så alle kun ar-

bejdede 2-3 dage om ugen og fik 
understøttelse for de øvrige dage. 
Det var vist det, der fik ham til at 
søge mere stabilt arbejde som 
skovarbejder i Sønderskoven. 
   Slagteriarbejdet var hårdt, men 
det var arbejdet med at fælde 
træer så sandelig også – det var 
knokkelarbejde fra morgen til af-
ten. 
   Man arbejdede to mand sam-
men, og hans makker var gen-
nem mange år en kollega fra An-
delsslagteriet – Hans Damgaard, 
der boede på Færgevej i Alders-
lyst. 
   De kunne derfor altid følges ad 
på cykel tidligt om morgenen ud i 
Sønderskoven før det endnu var 
blevet lyst, og de vendte først 

 

Far - og hans arbejdskammerater på Andelsslagteriet  
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hjemad igen, når mørket var fal-
det på. 
   På grund af krigen var det elen-
dige dæk, de havde på cyklerne, 
for importen af dæk og slanger 
var næsten gået i stå. Punkterin-
ger skete tit. Først da de fik ”faste 
dæk” på hjulene undgik de det, 
men til gengæld var de faste dæk 
(bildæk skåret i strimler) ikke sær-
ligt rare at køre på. 
   Det var en lang cykeltur fra Al-
derslyst og helt ud i Søndersko-
ven, og ikke mindst var det meget 
besværligt om vinteren med sne 
og klingende frost (i lange perio-
der ned til minus 30 grader).  
   Skovarbejderne skulle selv stille 
med værktøj til arbejdet, så det 
ville sige, at de måtte have fat i en 
stor to-mands skovsav, økser og 
kiler af både jern og træ. Desuden 
var det også nødvendigt at have 
file mv. til opfiling af savene og en 
slibesten til økserne (den har jeg 
trukket rundt mange gange). 
   Så var de klar til at fælde de 
store bøgetræer, et arbejde der 
desuden krævede et godt øjemål. 

De træer, der skulle nedlægges, 
havde skovfogeden mærket med 
en ridsekniv. Når der var taget 
bestik af, hvor træet skulde falde, 
huggede og savede de ”for”, og 
med den store skovsav lavedes et 
dybt skær. Dernæst savedes no-
get ind fra den anden side og kiler 
blev slået i, så man kunne få træ-
et til at falde i den ønskede ret-
ning.  
   Det var virkelig imponerende, at 
de kunne få træerne til at falde 
nøjagtig hvor de ville have det, og 
hvor det var mest praktisk for det 
videre arbejde med stammerne. 
   Dernæst blev det fældede træ 
afgrenet og til sidst savet op i be-
stemte længder – måske 1 ½ til 2 
meter. 
   Det kan godt tage lang tid at 
blive færdig med et stort træ, når 
alt arbejdet skal klares med hånd-
kraft og en økse og sav.. 
Den senere motorsav må have 
været en revolution i skovarbej-
det! 
 
 

 

Skovsaven var ca. 1 ½ meter lang og forsynet med et håndtag i hver en-
de. De skal være til at skrue af, så man kan trække saven ud, inden træet 
er helt oversavet og falder. 
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Primitive forhold 
   Som allerede nævnt var skovar-
bejdet særdeles hårdt, og det 
krævede meget energi og derfor 
en solid kost. Af samme grund fik 
skovarbejderne under krigen eks-
tra rationeringsmærker til f.eks. 
rugbrød. Der skulle nemlig en 
ordentlig madpakke med hver dag 
– også lørdag, hvor man arbejde-
de til middag. 15 – 20 hele rund-
tenommer daglig var det normale. 
   På cykelturen i de hårde vintre 
med de meget lave kuldegrader, 
frøs maden naturligvis og måtte 
tøes op inden spisepauserne. 
   Alle skovarbejderhold havde en 
lille træhytte med bord og bænk, 
hvor de kunne søge ly under pau-
serne. Hytten havde en lille bræn-
deovn, og over den blev de frosne 
mellemmadder tøet op. En termo-
kande kaffe var obligatorisk – alt 
andet flydende ville hurtigt være 
bundfrosset i vintermånederne. 

   Hytterne blev naturligvis flyttet 
efterhånden som de arbejdede 
sig gennem skovdistriktet. 
   De arbejdede mest på akkord, 
og det kunne ikke blive den helt 
store ugeløn, de fik ud af det – 
men det var usikre tider, og fast 
arbejde gav trods alt en sikker 
indtægt. Og man kendte ikke an-
det end at skulle arbejde hårdt for 
føden. 
   For at kunne holde en nogen-
lunde dagløn, var det nødvendigt, 
at værktøjet var i tip-top orden, og 
søndag formiddag blev tit benyttet 
til at file savene, lægge ”skæret 
ned” og slibe det øvrige værktøj. 
   Det var den lokale skovfoged, 
som mærkede de træer ud, der 
skulle fældes, og han kom næ-
sten dagligt og hilste på og så, 
hvordan det gik. 
   For øvrigt fik skovarbejderne 
skam en julegave af statsskoven 
– de måtte fælde sig et juletræ til 

 

Træstammer saves op 
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eget brug!  
   Min far fortalte, at skovfogeden i 
Sønderskoven var ivrig piberyger, 
men da tobak var rationeret under 
krigen, kunne han ikke få al den 
tobak, han kunne ryge. Han be-
gyndte som supplement at ryge 
kirsebærblade – derfor kunne de 
altid spore ham på grund af den 
noget specielle duft fra piben. 
 
Brændsel 
   Fars bror Anders var også i sko-
ven, men med lidt andet arbejde. 
Han havde et lille husmandsbrug 
syd for Virklund og benyttede et 
par heste til markarbejdet, men 
ind imellem tog han og hestene 

en tjans i statsskoven med at slæ-
be træstammer ud til veje, hvortil 
der kunne køres med hestevog-
ne/lastbiler for videre transport til 
savværker, brændsels- og tøm-
merhandlere. 
   Brændsel var jo i allerhøjeste 
grad en mangelvare under krigen. 
Oliefyringen var slet ikke opfundet 
endnu, og olie kunne i det hele 
taget ikke importeres. Det samme 
gjaldt kul og koks, som der kun 
blev importeret begrænsede 
mængder af. Brændsel til kakkel-
ovne og komfurer var derfor ude-
lukkende træ og tørv. Det sidst-
nævnte gravede man tit selv i mo-
serne omkring Silkeborg. 

Den største af øerne i Paradiset ligger her.  
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   Min far gravede tørv til eget for-
brug et sted i nærheden af Nisset, 
og min mor og jeg hjalp med at 
”vende” tørvene, så de kunne bli-
ve helt tørre. Et årsforbrug for vort 
vedkommende var  6000 stk. 
   For at få fat i træ for mindst mu-
lige udgifter, fik min far og hans 
bror lov til, uden det skulle koste 
dem noget, at få alle de vindfæl-
der, – dvs. træer væltet under 
storme – der var på den største af 
øerne i Paradiset, Borreø.  
   På grund af vanskeligheden 
med at komme ud til øen og især 

at komme derfra med træet, hav-
de der ikke været skovarbejde på 
øen i mange år, og der var mange 
vindfælder at fjerne. 
   På et tidspunkt om vinteren, 
hvor de ikke havde arbejde i 
statsskoven, tog de fat på arbej-
det.  
   Det var om vinteren med lang 
tids meget lave kuldegrader, så 
de cyklede simpelthen gennem 
Virklund til Paradiset og videre 
over isen til øen. 
   Alle vindfælderne – udelukken-
de grantræ - blev savet op i ca. 2 

  

Dernæst var der ”kun” arbejdet med pr. håndkraft at få det hele savet og 
kløvet op i passende stykker til kakkelovn og komfur.  
Efter krigen lettedes forholdene og min far vendte tilbage til slagteriet 
som alt-mulig-mand. 
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– 3 meters længder og slæbt ned 
til vandkanten, hvor de blev lig-
gende til foråret og isen var smel-
tet. Så sejlede de i fars robåd op 
til øen, bandt et passende antal 
fast til båden, og roede/trak dem 
så over til slæbestedet i Sejs-
snævringen. Da alt – efter mange 
roture – var ovre, kom vognmand 
Lysdahl fra Borgergade og kørte 
det hele hjem i gården - og nabo-
ens Kaj og jeg kunne bestige 
stakken! 
 
Optagning af stød 
   Da alt træet var fyret af, fortsat-
tes arbejdet med at skaffe brænd-
sel med at ”tage stød op”. Stød er 
træstubbe, der er efterladt i jorden 
efter fældningen. Så vidt jeg ved, 
kostede det intet at tage stød op 
til eget forbrug i Statsskoven. Men 

hold da helt op – hvilket arbejde 
det var. Tænk – de skulle graves 
op med rødder og det hele. 
   Far konstruerede en såkaldt 
skovvippe, som han fik smed 
Poulsen på Borgergade til at lave 
under kyndig vejledning. Det var 
et to meter høj ”apparat”, der vir-
kede efter vægtstangsprincippet, 
og som ved hjælp af pløkke og en 
kæde om rødderne kunne løfte 
dem fri af jorden, når der var gra-
vet omkring dem. Den lettede i ret 
høj grad det meget slidsomme 
arbejde. 
   Røddernes brændselsværdi var 
ret lav og stod vel slet ikke i natur-
ligt forhold til anstrengelserne 
med at få dem op, savet og klø-
vet. Men arbejdet gav mening, 
fordi der var så stor mangel på 
brænde. 
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   Silkeborg Kirke gennemgår her i 
år 2016 en gennemgribende ind-
vendig restaurering. Sidst der 
blev ændret på kirken var i 1943, 
hvor kirkerummet blev forsynet 
med hvælvinger. Den blev opført i 
1877 opført af murermester H. A. 
C. Wilkens og det er helt i hans 
ånd, at der sådan med års mel-
lemrum blev foretaget ændringer 
af hans bygningsværk. Han hav-
de selv i sin levetid (1831 – 1898) 
gennemført rigtig mange restau-
reringer af romanske landsbykir-
ker, klosterkirker og domkirker, 
hvorfor der kan være anledning til 
at se nærmere på hans liv og ger-
ninger.   
   Første gang vi hører noget om 
Heinrich August Christian Wilkens 
er i kirkebogen for Linå sogn den 
13. november 1855, hvor et uæg-
te drengebarn døbes Frederik 
Vilkens og præsten skriver, at 
moderen, ugift sypige Nicoline 
Hansine Aabo på 28 år fra Silke-
borg, har udlagt Heinrich August 
Christian Vilkens, der for tiden er 
soldat i København, som barnefa-
der. Barnet døde uden at komme 
i kirke. 
   Fra familieoptegnelser ved vi, at 
Heinrich August Christian Wilkens  
inden ankomsten til Silkeborg 
sammen med sin onkel havde 
arbejdet flere år i Tyskland og 

bl.a. været med til at opføre dron-
ning Alexandrines fødehjem - det 
storhertugelige palæ i Schwerin. 
Hvornår han kom til Silkeborg 
vides ikke, men han er opført som 
boende til leje i Søndergade i fol-
ketællingen for 1855. 
    Først den 6. januar 1857 blev 
førnævnte Nicoline Hansine Aabo 
gift med barnefaderen og det op-
lyses samtidig, at hun var datter 
af skolelærer M. F. G. Aaboe i 
Virklund og at hun er født den 18. 
juni 1838. Hendes ægtefælle er 
født i byen Slesvig den 24. febru-
ar 1831 som søn af musikant 
Friederich Wilhelm Wilkens. De-
res erhverv angives som hhv. tje-
nestepige og murersvend i Silke-
borg.  
   Nicoline blev igen gravid og den 
11. juni 1857 fødte hun en pige, 
der opkaldes efter hendes sviger-
mor i Slesvig og fik navnet Ane 
Caroline. Forældrene opgives i 
kirkebogen som værende værts-
husholdere i Silkeborg. Nicoline 
blev syg efter fødslen og døde 
den 1. december 1857, medens 
barnet selv døde den 3. juni 1858. 
   Allerede januar 1859 giftede 
Wilkens sig igen med en kusine til 
sin afdøde hustru. Hun hed Ane 
Rasmussen og var født den 13. 
januar 1834 i Sejling som datter 
af gårdejer Rasmus Pedersen og 

Kirkemureren fra Silkeborg 
Af Preben Strange 
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Kirsten Hansdatter. De fik sam-
men en datter den 11. oktober 
1859, der fik navnet Nicoline Vil-
helmine efter den afdøde hustru 
og farfaren i Slesvig. De boede på 
dette tidspunkt på Søndergade. 

   Den 17. januar 1862 fik Wilkens 
efter ansøgning tildelt nærings-
brev som selvstændig murerme-
ster i Silkeborg og mon ikke han 
selv har opført det hus han da 
boede i fra 1863. Huset lå place-
ret på det nuværende Tværgade 
24, som i dag er et nyere bolig- 
og erhvervskompleks, der ejes af 

Herman Rasmussen A/S. 
 
1864 
   Familien blev i 1863 forøget 
med en datter, der fik navnet Kir-
stine Rasmine efter morforældre-
ne, og alt tegnede lyst for den lille 
familie. Men så kom krigen i 
1864, hvor Heinrich Wilkens i ja-
nuar måned 1864 sammen med 
10.300 andre forstærkningsmænd 
af ældre årgange blev indkaldt til 
at forstærke det udeblevne mand-
skab fra Slesvig, Lauenborg og 
Holsten. Han blev tildelt 7. briga-
des 1. regiment som underkorpo-
ral nr. 555 ved 7. kompagni, der 
på dette tidspunkt var placeret 
ved Dannevirke, og han kom der-
for til at deltage i tilbagetoget den 
6. februar, hvor 1. regiment under 
ledelse af oberst Müller ved San-
kelmark udkæmpede en heltemo-
dig kamp for at sikre tilbagetoget 
for materiel og soldater. Den 8. 
marts var han med i slaget i Vejle 
by, hvorefter regimentet trak sig 
tilbage til en linje nord for Horsens 
omkring Hansted by.  
   Under en fægtning med tysker-
ne den 10. april 1864 ved Gam-
mel Århusvej blev de beskudt af 
fjenden. En af Wilkens soldater-
kammerater, Niels Sørensen Ør-
sted, sagde, at han godt kunne 
tænke sig at se, hvordan en pik-
kelhue så ud, og rejste sig derfor 
op. I samme øjeblik blev han ramt 
af en kugle i låret. En kammerat 
tog sig af ham, og da han ikke 
selv kunne gå, blev to kammera-

Heinrich August Christian Wilkens 
fotograferet i Aarhus. 
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ter hos ham, da danskerne trak 
sig tilbage til Skanderborg. 
   De tilbageblevne blev alle taget 
til fange af tyskerne og ført til Hor-
sens, hvor Niels Sørensen nogle 
timer senere døde af forblødning. 
Tyskerne trak sig igen ud af Hor-
sens efter at have plyndret byen 
og omegn for forsyninger. Wil-
kens, ved hvis side Niels Søren-
sen faldt, sørgede for at hans lig 
blev ført til Skanderborg, hvor han 
den 12. april om aftenen blev be-
gravet under militær honnør på 
Slotskirkegården. 
   Stedet på Århus landevej blev 
forsynet med en mindesten, og 
pladsen blev i mange år passet af 
fru Emma Petersen, der hvert år 

den 10. april forsynede stedet 
med et dannebrogsflag og blom-
ster. For dette arbejde fik hun år-
ligt 10 kr. som en symbolsk på-
skønnelse. 
   Heinrich Wilkens blev hjem-
sendt den 3. juni 1864 og kunne 
vende tilbage til Silkeborg, hvor 
hustruen havde fået udbetalt 31 
Rbd., 4 mark, 2 skilling i under-
støttelse som borgerne i Silke-
borg havde indsamlet til soldater-
nes familie.  Allerede da indkal-
delsen kom, havde murer Wilkens 
den 16. januar sendt en skrivelse 
til byrådet indeholdende et tilbud 
om udleje af lokale i sit hus på 
Tværgade til Børneasylets brug. 
Byrådet videresendte tilbuddet til 

 

Tværgade 8-10. Huset som familien Wilkens ejede omkring 1876. Vi har 
ingen oplysninger om han selv har bygget det. Men gavlen leder unægte-
lig tankerne i retning af en kirkemurer. 
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Asylbestyrelsen, der dog ikke tog 
imod tilbuddet, men foretrak selv 
at bygge på Tværgade 10. 
 
Kirkemurer 
   Sønnen Heinrich August Christi-
an blev født i Silkeborg den 13. 
juli 1865, men da datteren Dag-
mar blev født den 14. august 
1868 var de flyttet til Sjørslev, 
hvor han havde fået en opgave 
med enten at bygge kirken eller 
herregården Palstrup. Da tvillin-
gerne Maria og Anna fødtes den 
17. maj 1874 havde familien skif-
tet bolig til Kjellerup, hvilket skyl-
des, at Hørup kirke den 30. okto-
ber 1872 under et voldsomt uvejr, 
blev ramt af et kuglelyn, der i en 
sådan grad ødelagde kirken, at 
man måtte rive den ned og bygge 
den op igen. Efter at den gamle 
kirke var blevet tegnet op af arki-
tekt F. Uldall fra Randers blev 
arbejdet med genopførelsen af 
den gamle kvaderstenskirke over-
draget til Wilkens. 
   I 1874 kunne han også afslutte 
arbejdet med nybyggeriet af her-
regården Sofiendal i Veng sogn. 
Herregården var tegnet af arkitek-
ten H. B. Storck, som han senere 
kom til at arbejde med ved restau-
reringen af Horsens Klosterkirke. 
   Da han i 1876 søgte om erin-
dringsmedaljen for deltagelse i 
krigen 1864 boede familien igen i 
Silkeborg, hvor han stod som ejer 
af Tværgade 8 – 10. 
   Dette var et meget travlt år for 
Wilkens, arkitekten F. Uldall må 

have været meget tilfreds med 
hans arbejde i Hørup. Han fik til 
opgave sammen med snedker-
mester Thomsen fra Levring, at 
genopbygge den gamle kvader-
stenskirke i Øster Tørslev nord for 
Randers på den gamle kirkes 
plads. Kirken indviedes den 13. 
august 1876. 
   Han havde i 1875, sammen 
med tømrermester Thomsen fra 
Levring, påbegyndt byggeriet af 
en helt ny kirke i Voel. Beboerne i 
Voel, Sminge og Voel Østermark 
begyndte i 1870 at samle penge 
ind til egen kirke. De indsamlede 
midler rakte kun til en mindre kir-
ke med ca. 110 faste siddeplad-
ser. Den var tegnet af arkitekt C. 
Kiilsgaard i Hammel og hvilede på 
en sokkel af tilhugne granitsten. 
Murene blev opført af små, røde 
mursten og i en romansk stil med 
rundbuede vinduer og murblæn-
dinger. Kirken blev indviet den 2. 
august 1876. 
   Den 29. juni 1876 nedlagdes 
grundstenen for en ny kirke i Sil-
keborg. Der blev samtidig nedlagt 
et dokument med navnene på 
byggekomiteens medlemmer, der 
efter 17 års trælsomt og udhol-
dende arbejde med at samle pen-
ge ind til byggeriet endelig kunne 
sætte det i gang. Der står skrevet 
i dokumentet, at bygmesteren var 
arkitekt Sibbern af København, 
bygningsleder var arkitekt Schiød-
te og bygningsentreprenøren - 
Wilkens. Wilkens havde allerede 
den 14. oktober 1875 påbegyndt 
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arbejdet med betonfundamente-
ringen. Han havde fået overdra-
get arbejdet for en sum af 41.000 
kr. på betingelse af, at byggeriet 
skulle stå færdig inden november 
1876. Dette sidste kunne han dog 
ikke overholde, da igangsættel-
sen af byggeriet blev forsinket på 
grund af, meningsforskelle i byg-
gekomiteen om kirkens placering. 
Så kirken stod først færdig i no-
vember måned 1877. Den samle-
de byggesum blev på ca. 82.000 
kr. 
   I 1877 fik kgl. bygningsinspektør 
V. Th. Walter overdraget opgaven 
med at fremsætte et forslag til 
restaurering af Århus Domkirke. I 
1877-82 forhøjedes tårnets mur-
værk med fire blændingsprægede 
gavle, hvorover der rejstes et ot-

tekantet spir (87 m). De to korttår-
ne fik spidse, kegleformede spir i 
stedet for løgkuplerne fra 1822. 
Tværskibets øst-kapeller fik igen 
sadeltag og kapellerne midt på 
tværskibene fik genopført deres 
absider på de gamle fundamen-
ter. Arbejdet blev overdraget mu-
rermester Wilkens, der i de føl-
gende år flyttede stilladserne 
rundt om kirken i en ringbevægel-
se modsat solens og nåede efter 
nordre kirkeskibs færdiggørelse 
udgangspunktet i 1882. Overalt 
blev der også udskiftet skørnede 
mursten i facaden. 
   Familien Wilkens var i 1880-
folketællingen flyttet til Frederiks 
Alle 46 i Århus, og her fødes de-
res sidste barn, Carl Holger, den 
6. juli 1880. Murermester Wilkens 
havde året efter den 24. maj 1881 
en annonce i Silkeborg Avis, hvor 
han tilbød fire murersvende, at de 
kunne få stadigt arbejde i Aarhus 
eller Horsens. 
   Den kgl. bygningsinspektør 
Walter fik også overdraget opga-
ven med at fremsætte et forslag til 
Skanderborg Slotskirkes restaure-
ring og overlod i 1880 – 1882 det-
te arbejde til murermester Wil-
kens fra Århus og tømrermester 
Thommesen fra Levring. En ud-
vendig restaurering af kirkens 
murværk blev i fortsættelse heraf 
påbegyndt af Wilkens i løbet af 
1883 og afsluttet omkring 1885. 
   Medens han var i Århus fik han i 
årene 1882 - 1885 arbejdet med 
at restaurere Ribe Domkirke. Re-

Rejsegilde for Silkeborg Kirke 
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staureringen blev ledet af arkitekt 
H. C. Amberg, og betegnes den 
dag i dag som en ret skånsom 
restaurering, der sikrede en vel-
bevaret domkirke bygget i den 
ældre middelalders romanske stil. 
I Ribe byråds møde den 5. maj 
1884 under pkt. 10, blev det an-
ført, at det tillades murermester 
Wilkens at benytte det sand, der 
findes opskyllet på byens grund 
øst for jernbanebroen til fugear-
bejdet på Domkirkens Tårn. 
   Wilkens må have følt, at arbej-
det krævede, at han endnu en-
gang skiftede bopæl, for i folke-
tællingen for 1890 boede han nu i 
et hus på Skanderborg Markjor-
der sammen med sin kone og to 
børn, Maria og Holger. Han havde 
nemlig fået murerarbejdet på Hor-
sens Klosterkirke, der fandt sted i 
perioden 1888 til 1892 under le-
delse af arkitekt Storch, som han 
kendte fra opførelsen af herregår-
den Sofiendal. 
   Ud over disse store bygningsar-
bejder havde han også i perioden 
nogle ombygninger af kvader-
stenskirker, således i 1880 Vester 
Nebel kirke ved Kolding, 1885 
Mammen kirke ved Bjerringbro og 
1888 Årrestrup ved Frederiks. I 
1893 restaurerer han kirken i Få-
borg ved Varde og om det var 
det, der involverede Wilkens i en 
historie, der blev bragt i Århus 
Stiftstidende i 1894 ved jeg ikke, 
men det drejede sig om en lille 
fattig pige fra Varde-egnen, der 
havde været på besøg hos familie 

nord for Århus. Da hun skulle 
hjem tabte hun sin billet på vejen 
ind til Århus og begav sig derpå til 
fods langs med banen mod syd. 
Ankommet til Skanderborg var 
hun fuldstændig udmattet og nog-
le arbejdere, der var beskæftiget 
med arbejde ved viadukten hørte 
om hendes uheld. Murermester 
Wilkens tog barnet med hjem og 
sørgede for dets forplejning og 
hvile. I løbet af aftenen fik han 
samlet penge ind til den lille fatti-
ge piges hjemrejse, således at 
hun søndag morgen kunne afgå 
vestpå til Varde.  
 
Ulykken 
   Silkeborg Avis havde den 6. 
august 1895 en annonce om, at 
murermester Wilkens søgte otte 
murersvende og seks arbejds-
mænd til stadigt arbejde til forhø-
jet dagløn på Duelund pr. Kjelle-
rup. Annoncen blev gentaget den 
13. september med det forbehold, 
at det var så længe vejret tillod 
arbejdet på opførelsen af herre-
gården Duelund.   
   Det må være blevet for besvær-
ligt at bo i Skanderborg for i 1896 
kan vi læse i en annonce i Silke-
borg Avis: 
   Undertegnede, der har taget 
bopæl i Silkeborg, anbefaler sig 
med udførelse af al slags murer-
arbejde, såvel med som uden 
tillæg af materialer og bemærkes 
det, at jeg til enhver tid vil være i 
stand til at levere alt arbejde hur-
tigt og billigt til d´hrr bygherrers 
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tilfredshed. 
   D´hrr kirkeejeres opmærksom-
hed henledes på, at jeg i mange 
år har befattet mig med bygning 
af nye kirker, ombygning og re-
stauration af gamle granit-kirker, 
og påtager jeg mig fremdeles al 
slags kirkearbejde.      
H. Wilkens 
  Murermester 
  
   Heinrich Wilkens var flyttet tilba-
ge til Silkeborg og havde bygget 
nyt hus på Hostrupsgade 6. 
   Han opkøbte også fire bygge-
pladser i Silkeborgs villakvarter 
med adgang til Remstrup å, som 
han annoncerer til salg i maj må-
ned 1897. Evt. liebhavere kunne 
henvende sig til ham. 
   Alle de planer han måtte have 

haft om et virksomt liv som murer-
mester i Silkeborg fik dog en brat 
ende, idet Silkeborg Avis den 5. 
marts 1898 kunne meddele føl-
gende: 
 
Frygteligt fald – Styrtet ned fra 
3. sal. 
 Et uhyggeligt ulykkestilfælde, 
som muligvis vil koste et menne-
skeliv, har i middags fundet sted 
her i byen. 
   Da murermester Wilkens folk 
efter middag vendte tilbage for at 
genoptage arbejdet på den villa, 
hr. Wilkens for tiden opfører over 
for Åhaverne, fandt de deres me-
ster liggende bevidstløs med ho-
vedet i en grusbunke ved foden af 
en stige, som førte op til villaens 
skorstenspibe. I en fart fik folkene 

Huset i baggrunden til højre er Wilkens hus i Hostrupsgade 
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fat på en vogn, i hvilken hr. Wil-
kens – der af og til kom til bevidst-
hed igen- førtes til sit hjem, hvortil 
lægerne Thorson og Axel Hansen 
hentedes, 
   Ved undersøgelsen viste det 
sig, at der var sket brud på flere 
ribben i venstre side, hvis ædlere 
dele er stærkt beskadiget, lige-
som den tilskadekomne har på-
draget sig en vistnok meget alvor-
lig hjernerystelse. 
   Hvorledes ulykken er sket vides 
ikke, da hr. Wilkens der ligger 
stille hen- slet ikke formår at give 
fjerneste forklaring. 
   Man antager, at han er gået op 

ad stigen muligvis for at rette no-
get ved skorstenspiben. Imidlertid 
er han blevet grebet af et af de 
svimmelhedsanfald, hvoraf han 
hyppigt har lidt navnlig i den se-
nere tid.     
   Hvorvidt hr. Wilkens vil overleve 
faldet, står foreløbigt hen i det 
uvisse, men hans tilstand er i øje-
blikket meget betænkelig.  
 
Silkeborg avis den 5. marts 1898 
 
Dødsfald. 
   Murermester Wilkens er i dag 
afgået ved døden som følge af 
faldet fra ”Bella Vistas” tag. I går 

Bella Vista, der var opført som pensionat til Kneippkuranstalten, men 
hurtigt blev overtaget af Husholdningsskolen. Under opførelsen af denne 
bygning skete den ulykke som kostede H.A.C. Wilkens livet.  
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kom han noget mere til sin be-
vidsthed, men følte herved kun 
smerterne så meget hårdere. 
   Wilkens var en ualmindelig in-
telligent og virksom mand og 
kendt som få rundt om i Jylland, 
hvor store bygningsarbejder, sær-
lig herregårde, minder om hans 
dygtighed. Murermester Wilkens 
var bl.a. Silkeborg Kirkes og her-
regården ”Duelunds” bygmester, 
ligesom det var ham, der udførte 
den store restauration af Århus 
domkirke. På grund af sin omfat-
tende virksomhed og gode tjene-
ste i krigsårene, var den afdøde 
dekoreret med dannebrogsmæn-
denes hæderstegn.  
     Enken blev boende i sit hus på 
Hostrupsgade 6 sammen med 
sønnen Heinrich August Christian 
Wilkens og dennes hustru Marie 
Brøgger og deres fire børn Ellen, 
Holger, Rigmor og Poul Henrik. 
Derudover boede der igennem 
mange år seks seminarieelever til 
leje hos dem. 
   Ane Wilkens døde den 6. sep-
tember 1919 i en alder af 85 år. 
Familien fortalte, at hun var en 
dygtig kone, der medens byggeri-
erne stod på sørgede for, at ar-
bejdsmændene/svendene fik no-
get at spise hos mesteren. Hun 
og børnene flyttede derfor med, 
når manden fik et større byg-
ningsarbejde.  
   Sønnen med samme navn som 
faren arbejdede efter hans død 
som murer hos en anden meget 
kendt murermester i Silkeborg 

nemlig Chr. Nielsen, der bl.a. byg-
gede Ørne Apoteket. I 1925 frem-
går det af mandtalslisten for Ho-
strupsgade 6, at hans arbejdsgi-
ver nu var blevet Papirfabrikken, 
hvilket også står på hans grav-
sten, hvor indskriften er skænket 
af Kolleger og Papirfabrikkens 
arbejdere. Han døde den 23. juni 
1933, medens hustruen Marie 
Brøgger levede helt til den 6. april 
1955. Hendes søn Poul Wilkens 
overtog huset, og først i 1998, 
efter 100 år i samme families eje 
blev det solgt til anden side.      
   Murermester Wilkens har efter-
ladt os en bygningsarv, der vidner 
om en meget dygtig håndværker. 
Han har formået, at genopbygge 
vore gamle romanske kvader-
stenskirker på en sådan måde, at 
vi i dag ikke kan tro andet end, at 
sådan har de set ud helt siden de 
blev bygget omkring år 1100. 
Sporene efter restaureringerne af 
de store kirker i byerne er noget 
svære at påvise, men f.eks. æn-
drede man ikke meget på Århus 
Domkirke ved arkitekt Kamp-
manns restaurering i 1921 - 1931. 
Tårnets mure forhøjedes igen (91 
m) og sideskibe og kapeller fik 
påsat kamtakker. Endelig står 
hans store nybygninger af herre-
gårde og kirker tilbage som vid-
nesbyrd om, hvilke smukke byg-
ningsværker en dygtig murerme-
ster kunne skabe ud af røde mur-
sten og den hårde granit.   
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   Vogterhus nr. 1 lå i Nordskoven, 
hvor banen mellem Silkeborg og 
Langaa krydsede Hovedvej 15 ca. 
tre km øst for Silkeborg. 
Oprindeligt var Hovedvej 15 som 
trukket efter en snor på stræknin-
gen mellem ”Den gamle eg” og 
Hårup bakke. Omkring 1960 blev 
et langt stykke af vejen nedlagt i 
forbindelse med etableringen af 
Ringvejssystemet, hvor Hovedvej 
15 blev flyttet fra Silkeborg by til 
Ringvejen. 
   Jernbaneoverskæringen lå på 
det vejstykke, der blev nedlagt, 
men man kan den dag i dag sta-
dig se det gamle forløb af hoved-
vejen gennem skoven, fx står 
nogle vejtræer stadig.  I 1971 blev 
banen også nedlagt, og er nu ble-
vet til ”Gjernstien”. 
   Vogterhuset var det første vog-
terhus på Langaa-banen fra Silke-
borg, derfor fik det nr 1. Vogterhu-
sene i Silkeborg ved Jernbane-
broerne og Frederiksberggade lå 
tættere på Silkeborg station, men 
dækkede også Skanderborg-
banen, der var anlagt mere end 
30 år før Langaa-banen. Vogter-
huset lå i Statsskoven langt fra de 
nærmeste naboer, der var skovlø-
berboligerne: ”Hvide Hus”, 
”Korsdalshus” og ”Ivarshave”.  
   Huset var ikke ret stort, under 
50 m

2
vil jeg tro. Det var bygget af 

røde teglsten og med cementtag-
sten. Indgangsdøren til beboelsen 
var fra gårdspladsen. Man kom 
ind i et lille forrum/bryggers med 
to døre og en loftslem, hvorfra en 
trappe til loftsetagen kunne vip-
pes ned. Det var ikke en stige, 
men en rigtig trappe, og for at den 
ikke skulle blive for tung, blev den 
balanceret ved et system med reb 
og en kontravægt i form af en 
kasse med store sten. Til højre 
var en dør til stuerne. Ligefrem 
var døren til køkkenet med bræn-
dekomfur, køkkenbord med vask, 
høkasse/køkkenbænk og en dør 
til spisekammeret. I gulvet var en 
lem, som dækkede et lille kælder-
hul.  
   Fra køkkenet var også en dør til 
stuerne. De to stuer med en dør-
åbning imellem var efter nutidige 
forhold små. Vinduerne på bille-
det er stuevinduer. På loftet var et 
lille sovekammer med et vindue i 
gavlmuren. Afstanden herfra til 
banesporene var få meter. Jeg 
har sovet der et par gange, da jeg 
har været ca 5-7 år, og blev væk-
ket brat, når et damplokomotiv 
bragede forbi og alting rystede. 
   Min tante, som var hjemmebo-
ende, sov også på loftet. Sengen 
stod under taget med det store 
tagvindue. Det var en kold/varm 
fornøjelse, lige op ad tagstenenes 

Mine bedsteforældre og DSB's Vogterhus 
nr 1 i Nordskoven omkring 1950 
Af : Jørn Froberg 
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bagside. Opvarmningen i huset 
var komfuret i køkkenet og en høj, 
sort, rund kakkelovn i den ene 
stue. Midt på kakkelovnen var en 
åbning, hvor der i bunden var 
komfurringe, så der fx kunne op-
varmes en kedel vand. Oven på 
disse komfurringe lå altid en stor 
sten, som blev varmet godt op, 
når der blev fyret i kakkelovnen. 
Den varme sten blev om aftenen 
lidt før sengetid bragt på loftet 
som ”varmedunk” til en kold seng. 
    Der blev aldrig indlagt vand i 
huset. Vandforsyningen var som-
mer og vinter fra pumpen, der ses 
på gårdspladsen. Hvordan den 
blev holdt frostfri, husker jeg ikke. 
I køkkenet stod altid en zinkspand 
med vand, og i komfuret var en 

indbygget vandtank til varmt 
vand. Lige uden for indgangsdø-
ren var en trævæg med kroge til 
at hænge de tunge gryder af stø-
bejern og med komfurring op på. 
   Huset i midten er vaskehuset 
med den brændefyrede grueke-
del. Det blændede vindue er til 
lokummet. Indgangsdøren hertil 
var i gavlen. Latrinspanden var 
skjult i en bred trækasse med et 
hul i låget, og der var et trælåg til 
at lægge over hullet. Toiletpapiret 
var gamle aviser skåret ud i pas-
sende firkantede stykker, som 
blev hængt op på en metalkrog. 
   Det sidste rødmalede træhus 
var til brænde, cykler, mm. Her 
stod en stor rulle med rullestokke 
og kampesten som rullevægt. Min 

1 
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bedstemor havde også en større 
hønseflok, der kunne gå frit, men 
jeg husker ikke, hvor de havde 
”hus”, kun at ræven nogle gange 
hentede en høne. Ud over høns 
var katte de eneste husdyr. 
   På billedet 1 ses ”klokken”, der 
meldte, når toget afgik fra statio-
nen. Og ser man godt efter, kan 
man se min bedstefar gå lige for-
an ”klokken” i det øjeblik, billedet 
blev taget. 
   Bag beboelseshuset var der en 
møddinggrube. Det var (som jeg 
husker det) et rektangulært hul på 
ca 3 x 1½ m og et par meter dyb. 
Der var lodrette sider bestående 
af jernbanesveller. Om der også 
var svellebund ved jeg ikke.  Der 
var ingen kommunal renovations-

ordning med skraldespand som i 
Silkeborg. Alt haveaffald og køk-
kenaffald blev enten brændt eller 
smidt i møddingen. Min bedstefar 
tømte også latrinspanden i mød-
dingen, når det var nødvendigt. 
Når det var sket, fik vi børn forbud 
mod at komme for tæt på møddin-
gen. Det var nok af frygt for, at vi 
skulle snuble og falde i.  Der var 
ikke mange meter i lige linie gen-
nem jorden fra møddingen til 
brønden, men jeg har aldrig hørt, 
at nogen blev syge af vandet.  
   Elektricitet blev først lagt ind 
omkring 1950. Jeg husker tydeligt 
petroleumslamperne. I stuerne 
var der store hængelamper i lof-
tet. I køkkenet var to væglamper 
med messingspejl. 

2 
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    Foran husene ud mod hoved-
vejen var en stor køkkenhave og 
frugtbuske. Bag husene var også 
køkkenhave. Man var selvforsy-
nende med frugt, grønt og kartof-
ler. Min bedstefar var en dygtig 
havemand og forstod at få stort 
udbytte af haven, men den blev 
også gødet med komposten fra 
møddinggruben. 
   På næste billede 2, der er taget 
fra sporet i retning mod Silkeborg, 
ses den ene jernbanebom og det 
lille rødmalede træhus, der lå helt 
ude ved vejkanten, og hvorfra 
man kunne se langt hen ad spo-
rene. I træhuset var en lille bræn-
deovn, og der var en telefon. Te-
lefonen var en intern telefon på 
DSB's net, så man kunne komme 
i kontakt med stationerne, hvis 
der var behov for det. 
    Når ”klokken” meldte, at toget 
afgik fra stationen i Silkeborg eller 
Resenbro, gik min bedstemor, der 
var ansat som ledvogter, efter en 
passende tid ud og rullede bom-
mene ned. Hun afventede derpå, 
at toget kom, og det kunne hun så 
gøre i træhuset, hvis hun havde 
lyst til det. Når hun kunne se toget 
på banen, gik hun ud på vejen og 
signalerede til lokomotivføreren, 
at alt var i orden ved at holde en 
arm strakt vandret ud.  Når det 
var mørkt, havde hun en stor bat-
terilygte med, som kunne lyse 
hvidt, grønt eller rødt. Jeg kan 
stadig huske de kæmpestore Hel-
lesen batterier til lygten. 
    På billedet kan ses gavlvinduet 

ind til sovekammeret. Længere 
tilbage i retning mod Silkeborg 
ligger ”Blokhuset”, hvor den bage-
ste køkkenhave ender. DSB op-
bevarede  banem ater ie l  i 
”Blokhuset”. Her var også en ba-
necykel, og i grøften lå en eller to 
troljer. Troljerne havde et laddæk 
til transport af værktøj og materia-
ler, og blev kørt ved hjælp af nog-
le stænger, som kunne sættes på 
siden af troljehjulene. Man stod 
oppe på troljens laddæk, og ved 
at trække og skubbe i stængerne 
blev hjulene roteret. 
   På begge sider af sporet og 
banegrøfterne kan anes de pløje-
de brandbælter, som blev holdt fri 
for vegetation. Damplokomotiver-
ne tabte en gang imellem gløder, 
som antændte grøftevegetatio-
nen, og brandbælterne var nød-
vendige for at undgå ilden udvik-
lede sig til skovbrand. Af samme 
grund var der også branddaskere 
i ”Blokhuset”. Som man kan se på 
billedet, er banesporet lagt i grus, 
og det betød, at der blev rejst en 
støvstorm, når toget kom og gru-
set var tørt. På et senere tids-
punkt blev sporet lagt i skærver. 
   Min bedstefar var banearbejder, 
og han tog sig sjældent af ledvog-
terjobbet; det var min bedstemor 
eller min hjemmeboende tante, 
der stod for det. Som barn var det 
rigtig spændende at komme med 
ud, når toget skulle komme, men 
det var med strengt pålæg om at 
opholde sig inde i det lille hus. 
   Et led i sikkerheden med tog-
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driften var, at min bedstefar havde 
til opgave at gennemkøre bane-
strækningen til Silkeborg på ba-
necykel. Der skulle kontrolleres 
for skinnebrud, løse skinnesam-
linger, sporbolte mm. Denne op-
gave -”banevagt”- havde han og-
så under krigen, og det var han 
ikke glad for. Han var bange for at 
blive ramt ved de sprængninger 
af banen, som modstandsbevæ-
gelsen foretog. En af de, han for-
talte om sin frygt, var hans barber 
i barberforretningen ”Sanitær” i 
Silkeborg. Efter afslutningen af 
krigen kunne hans barber så for-
tælle ham, at han havde været 
jernbanesabotør og havde foreta-
get de sprængninger, min bedste-
far havde været så bekymret for.  

   På billedet her passer min bed-
stefar for en gangs skyld leddet, 
og man kan se den strakte arm, 
der viser klar bane. 
   Bommene hejses op og ned 
ved hjælp af et håndtag på det 
store tandhjul, der ses på billedet. 
Herfra går der stålwirer til bom-
mene. Wirerne til bommen på den 

modsatte vejside blev ført i en 
kanalkasse under vejen. På grund 
af kontravægte på metalbomme-
ne og udvekslingen mellem tand-
hjul krævedes ikke særlig mange 
kræfter for at hejse bommene. 
På bommen ses det trekantede 
advarselssignal med tre røde lam-
per. Men uanset, at alt var mær-
ket godt af, og der var flere advar-
selsskilte inden man nåede frem 
til bommene, var der jævnligt bi-
ler, der kørte ind i en bom. Når 
det skete, måtte man bære nogle 
tunge, hvid/røde træbukke ud for 
at spærre vejbanen, når et tog 
skulle passere.  
   Kommunikationen med statio-
nen foregik primært over telefo-
nen. Det kunne fx være om sær-
tog, der kørte uden for kørepla-
nen og forsinkelser. Nogle gange 
fungerede lokomotivføreren også 
som sendebud, og smed brevpak-
ninger o. lign. ud ved passagen. 
   Mine bedsteforældre og resten 
af familien kunne godt lide at spil-
le kort, ikke mindst min bedste-
mor. Engang, hvor hun havde fået 
rigtig gode kort på hånden, blev 
hun så grebet af spillet, at hun 
glemte, at der var meldt for toget. 
Stuevinduerne var åbne, og plud-
selig kunne man høre et tog, der 
var på vej. Der var ingen tid at 
spilde, så min bedstemor sprang i 
panik ud gennem et åbent stue-
vindue, for at tage den korteste 
og direkte vej, og løb op på vejen 
for at stoppe trafikken inden toget 
krydsede vejen.  
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   På billedet fra 1944 ved hus-
gavlen viser barnevognen med 
mig, bedstemor Marie Froberg, 
far Christian Froberg, mor Helga 
Froberg (f. Videbæk), bedstefar 
Jens Froberg og Leo Laursen. 
   Som tidligere nævnt lå vogter-
huset omgivet af statsskoven 
”Nordskoven”. Efter mørkets 
frembrud var der sort skov til alle 
sider. Engang vi var på besøg, 
kunne vi pludselig se et skarpt, 
hvidt lys lyse op mellem træerne 
inde i skoven. ”Nå! der har vi jo 
biskoppen” har min bedstefar sik-
kert sagt.  Det var biskop Skat 
Hoffmeyer fra Århus, der var ude 
at fange natsværmere. Han var 
en meget anerkendt ekspert i nat-
sommerfugle. Min bedstefar gik 
sammen med min far og mig ud 
og fik en snak med biskoppen. 

Det blændende hvide og meget 
kraftige lys kom fra en Petromax 
lampe. Det er en slags petro-
leumslampe, som jeg ved denne 
lejlighed så for første gang i mit 
liv. Som jeg husker det, havde 
biskoppen ved nogle træer ud-
spændt noget fintmasket net med 
en fangpose, som natsværmere 
og mange andre natflyvende in-
sekter, blev fanget i, når de fløj 
efter det skarpe lys. Biskoppen 
kom jævnligt med sit udstyr i sko-
ven, og min bedstefar gik som 
regel ud og fik en snak med ham. 
   Mine forældre boede på Århus-
bakken, og når vi skulle på besøg 
i vogterhuset, foregik turen på 
cykel. Èn ting har brændt sig ind i 
min hukommelse fra cykelturene. 
Det var de sommeraftener efter 
mørkets frembrud, hvor vi så i 
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hundredvis af små gul-grøntligt 
lysende punkter i grøftekanten og 
skovbunden. Det var Sankthans-
ormene, der har en evne til at lyse 
for at tiltrække hinanden. Det var 
på en kort strækning af vejen, 
hvor vi på ene side havde Lillesø 
og på den anden skovløberhuset 
”Ivershave” ved bredden af 
Langsø. Om man stadig kan ople-
ve det syn, har jeg ikke anelse 
om, for ligesom de fleste andre 
passerer jeg lynhurtigt stedet i bil 
nu om stunder. 
   Det skete jævnligt, at kong Chri-
stian X og dronning Aleksandrine 
passerede vogterhuset til og fra 
Århus. Jeg mener min mor har 
fortalt, at det nogle gange var for 
at besøge Landsskue, Ungskue  
o.lign i Herning. På billedet af den 
åbne ”kronebil” ses bag forreste 
vindspejl kong Chr X, chaufføren 
og formentlig adjudanten. Bag 
næste vindspejl kan anes dron-
ning Aleksandrine med hat.  
Bilen kører i retning af Silkeborg, 
og på billedet kan ses grusvejen 
til ”Korsdalshus” og hegnet om 
køkkenhaven. 
   Min bedstemor har fortalt, at én 
gang stoppede ”kronebilen” ud for 
vogterhuset, og dronning Alek-
sandrine kom ind og spurgte, om 
hun måtte låne toilettet.  Hun fik 
at vide, at det måtte hun da ger-
ne, men at de ikke havde andet 
toilet end et lokum. Dronningen 
svarede, at det var lige meget, 
bare hun måtte låne det.  
   Mine bedsteforældre blev pensi-

onerede og flyttede til Frederiks-
berggade i Silkeborg, da der blev 
opsat automatiske bomme og 
blinklys ved jernbaneoverskærin-
gen. Husene stod tomme i en del 
år, men blev ødelagt af vagabon-
der, hjemløse og vandaler, og 
blev til sidst fjernet. Kun den 
”indviede” lægger i dag mærke til 
enkelte buske, som kantede den 
gamle have. Men, på Google Map 
kan man tydeligt se, hvor den 
nedlagte hovedvej 15 har gået, og 
går man tæt på, hvor Gjernstien 
krydser vejen, røber en anderle-
des træbevoksning hele grunden, 
hvor huse og køkkenhaver lå. 
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   Om morgenen den 5. februar 
1961 banker Viggo Hansen, tje-
ner hos forhenværende skibsre-
der Arne Schmiegelow, på døren 
til soveværelset. Da gentagen 
banken ikke giver resultat åbner 
Viggo døren. Arne Schmiegelow 
ligger nøgen på sengen, ud over 
kanten. Han var død. Hans tilvæ-
relse var præget af enorm vel-
stand, men også ensomhed. Han 
voksede op i København og døde 
i Svejbæk. 
   Han blev født d. 24. juli 1894 i 
København, som ældste barn af 
dampskibskaptajn skibsreder 
Christian Schmiegelow og hustru 
Thyra Ingeborg Viola. I 1889 hav-
de Christian Schmiegelow stiftet 
Dampskibsselskabet Torm A/S 
sammen med kaptajn Ditlev 
Torm. I starten kun med et skib 
og en forsigtig økonomisk linie. 
Senere fik han en flot karriere i 

Østasiatisk Kompagni som sø-
fartsdirektør og senere H. N. An-
dersens højre hånd samtidig med, 
at han havde aktiviteter i Torm. 
   Arne Schmiegelow var ældste 
barn i en søskendeflok på fem. 
Arne voksede op i et velhavende 
hjem og fik en god uddannelse og 
god ansættelse. Arne skulle gå 
rederivejen. Han tog studenterek-
samen i 1913. Og blev herefter 
uddannet i rederivirksomhed i 
Tyskland, England og Frankrig. 
Han fortalte en erindring fra tiden i 
England til sine havefolk i Svej-
bæk. – Han fik ikke meget i løn 
under sin uddannelse og da han 
hen under jul skrev hjem og bad 
om penge til rejsen hjem til jul, det 
har været lige omkring 1. ver-
denskrig, faderen svarede ham, 
at hvis han ikke kunne skaffe pen-
gene derovre, kunne han blive 
der i julen.  
 
Skibsreder           
   Da Arne kom hjem fra sit ophold 
i udlandet, blev han ansat i rederi-
et Torm i 1917. Faderen har sik-
kert haft en finger med i spillet 
her, med en store ejerandel af 
rederiet. Arne klarede sig godt og 
blev efter 4 år prokurist, en fin titel 
som fortæller, at han havde pro-
kura, d.v.s. ret til at tegne firmaet 
udadtil - og indgå bindende kon-

Arne Schmiegelow - skibsrederen i Svejbæk  
Af Herman Rasmussen  

 

                          

        Arne Schmiegelow 
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trakter. 
   Allerede i 1922 blev han reder i 
selskabet. Det kan oversættes til 
forretningsfører, at han var leder 
af selskabet på ejernes vegne.  

   Han var efter sigende en dygtig  
mand og blev omtalt som en ”stor 
leder”. Rederiet klarede sig godt 
og kom nogenlunde gennem 
krigsårene og fik etableret en god 
forretning sidst i 1940’erne. 
 
Velhavende mand 
   Arbejdet hos Torm og succesen 
her, gav gode penge. Schmiege-
low ville gerne vise sin status og 
nyde godt af sine penge. I 1928 
overtog han efter sin far et pragt-
eksemplar af en bil. En Rolls 
Royce ”Silver Ghost” med kale-
che, som Christian Schmiegelow 
havde købt i 1915. Derudover 
byggede han sig en stor villa på 
Bernstorffsvej 30 i Hellerup. Den 
opførtes af arkitekterne Curt von 
Lüttichau og Alfred Skjøt-
Pedersen i 1927. I dag er huset 
Vietnams ambassade. Han solgte 
villaen før han tog fast bopæl i 
Svejbæk ca. 1950. 

Arne Schmiegelow Rolls Royce 
Silver Ghost 
   I villaen tjente ægteparret hus-
hovmester, Georg Karlo Hansen, 
og husjomfru, Olga Bolette Han-
sen. De fulgte med, når Arne 
Schmiegelow om sommeren for-
lagde residensen til Svejbæk. Her 
købte de også hus i 1950erne 
med hjælp fra Arne Schmiegelow 
på Edvard Egebergsvej 67. Her 
boede de i mange år og arbejde-
de for den nu pensionerede skibs-
reder. Folk, jeg har talt med, be-
skriver Georg Karlo som en grov, 
rødmosset og noget fordrukken 
person, mens Olga var nydelig, 
og skrap over for mandens drik-
keri, dette var nok nødvendigt. 
 
Arnsborg  
   I 1938 købte Schmiegelow et 
stykke jord ud mod Julsø af Linå 
Vesterskov og lod opføre en som-
merbolig, som han kaldte 
”Arnsborg” det ligger lige for, at 
det betyder  ”Arnes borg ”. 
   Arne Schmiegelow trak sig tilba-
ge som skibsreder i 1950, han var 
da 56 år gammel. Hans far Chri-
stian Schmiegelow døde i 1949, 
hvorefter Arne overtog sin fars 

 

Rederiet Torms vartegn 
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plads som bestyrelsesformand i 
Torm fra 1950 og til 1955. Ifølge 
Kraks Blå Bog havde han fra 
1949 privatadresse i Svejbæk og 
han betalte skat første gang til 
Linå kommune 1952-53 og blev 
sognets største skatteyder. 
   Men hvorfor bygge sommerbo-
lig i Svejbæk? For os som bor her 
er det vel ligetil. Og ser man Arns-
borgs beliggenhed er det klart. 
Men der var mange andre steder, 
hvor sommerhuset kunne ligge. 
Arnes yngste bror, Eigil Schmie-
gelow, var ”blevet sat i stand til” at 
købe Rodstenseje ved Odder, 
han var blevet godsejer.  
Rodstenseje blev købt for 
700.000 kr. i 1927. Han var meget 
foretagsom og en energisk natur, 
der udviklede godsets mejeri til et 

sandt herregårdsmejeri og senere 
isfabrikken ”Herregårdsis”. Måske 
var Arne Schmiegelow inspireret 
af broderens bolig tæt på natu-
ren? 
   Et andet moment var, at han 
måske gerne ville væk fra Køben-
havn ind i mellem. Han var ugift. 
Mange siger, at han var homo-
seksuel, antagelig har han selv 
sagt det til en del. Da han flyttede 
fra København til Svejbæk om-
kring 1950, fortalte han, at hans 
søskende ville have ham 
”eksporteret” til Jylland. En kilde 
nævner, at familien forsøgte at 
helbrede ham for ”sygdommen” 
homoseksualitet. Om det egentlig 
var det han flyttede fra er en mu-
lighed. 
 

Arnsborg  
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Schmiegelow og kirkeskibet 
   I 1939 henvendte Arne Schmie-
gelow sig til den lokale kirke i Li-
nå. Han spurgte pastor Blenker 
om kirken var interesseret i at 
modtage et kirkeskib som gave. 
Menighedsråd og præst takkede 
ja. Alfred Blenker har bag i kirke-
bogen gjort følgende notat: ”Aar 
1939 har Skibsrheder A. Schmie-
gelow, ansat i Dampskibsselska-
bet ”Torm”, i København, med 
sommerbolig i ”Arnsborg”, Svej-
bæk, Linaa Sogn, skænket og 
bekostet ophængt i Linaa Kirke 
en stor Skibsmodel (Caravel).” 

   Indtil jeg begyndte at forske i 
Arne Schmiegelow, var dette det 
eneste jeg kendte til ham. Siden 
hen har kyndige folk fundet ud af, 
at det ikke er en caravel, men en 
fregat med 40 kanoner fra slutnin-
gen af 1600-tallet. Havde model-
len været et skib, ville det ikke 
have kunnet sejle, dertil er ma-
sterne alt for store og dybgangen 
for lille med for voldsom en 
stævn. Modellen skulle have stået 
på hans rederkontor i København, 
Holmens Kanal nr. 42. 
 
 

Foto af Linå kirkes ”Caravel”. Forfatterens foto. 
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Forholdet til de lokale 
   Arne Schmiegelow blev et vel-
kendt ansigt i Svejbæk om som-
meren. Men af de mange menne-
sker, som jeg har talt med, er der 
påfaldende få, der har mødtes 
med ham. Han har selvfølgelig 
været i lokalmiljøet, men har ikke 
blandet sig meget. De som har 
set ham, nævner at han var høj, 
statelig – og noget rødmosset. 
   Der er i bogen om Svejbæk – 
Sejs et erindringsglimt, hvor han 
med sin hushovmester ved rattet 
kører rundt i sognet og på egnen i 
sin sorte Humber. Bilkyndige for-
tæller, at en Humber vil kunne 
sammenlignes i dag med en Ro-
ver eller Bentley eller Rolls 
Royce.   

   Der knytter sig en lille historie til 
denne bil. Efter Arne Schmiege-
lows død realiserede hans sø-
skende dødsboet, bl.a. bilen, den 
omtalte Humber Hawk. Den blev 
købt af en husmand, Viggo Niel-
sen i Nyløkke ved Haarup med 10 
tdr. land, han bød på den og fik 
den for 5.000 kr. En svigersøn 
hjalp ham med at ændre den ved 
at gøre bagsædet flytbart, så kun-
ne den bruges til at køre med 
nogle sække korn, som han hen-
tede til sine grise hos en bror i 
Lemming. Svigersønnen husker, 
at det ikke var en særlig stærk bil, 
men den havde en fantastisk af-
fjedring. Bilen var meget fornem 
indvendig med læderbetræk og 
sølvindsatser. Den kørte nogle få 
år for Viggo Nielsen, så blev den 
totalskadet ved et sammenstød i 
Lemming på vej efter svinefoder. 
Men ingen personskade. Sviger-
sønnen Thorkild siger, at hvis det 
havde været Schmiegelows tidli-
gere bil, Rolls Royce ”Silver 
Ghost”, som var blevet skadet, 
ville han have gjort alt for, at den 
stadig kørte i dag.  
   Der er mange små episoder, 
som knytter sig til den forhenvæ-
rende skibsreder. Kai Laursen fra 
Sejs kan berette om en oplevelse, 
hans far havde med Arne 
Schmiegelow. 
   Omkring 1958 var hans mor, far 
og søster sejlet i åben motorbåd 
fra Silkeborg. Motoren gik i stå og 
båden drev ind ved ”Arnsborg”s 
grund. Aftenen nærmede sig. De 

Arne Schmiegelows Humber 
Hawk ombygget til varebil. 
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tilkaldte en taxa fra villaen, og 
blev kørt hjem. Næste dag ville 
faderen og en kammerat hente 
båden med den defekte motor 
v.h.a. kammeratens båd. Kajs far 
syntes lige, at de skulle sige tak 
for husly og hjælp. De måtte hjem 
i taxa igen. De var blevet 
”hønefulde” af Arne Schmiege-
lows servering. Derfor måtte bå-
den vente endnu en dag. Der blev 
vist ikke sagt ”tak for sidst” denne 
gang. 
    I bogen om Sejs-Svejbæk for-
tælles en episode, der nok kan 
være beskrivende for Arne 
Schmiegelow. Hotel ”Ludvigslyst” 
havde under besættelsen først 
været rekreationshjem for tyske 
marinere og dernæst flygtninge-
lejr. Det havde taget hårdt på byg-
ningerne, og der forestod store 
renoveringer. Hotellet skiftede 
ejer flere gange, og til slut gik det 
på tvangsauktion. Det blev købt af 
den største kreditor, skibsreder 
Schmiegelow, der bød 55.000 kr. 
Med fulgte en gældsforpligtigelse 
på 82.000 kr. I alt 137.000 kr. 
Dette skete i slutningen af 1952  -  
og marts 1953  solgte han 
”Ludvigslyst” igen. 
    Ovenstående viser, at Arne 
Schmiegelow havde pengene. 
Hvor meget han tabte, evt. vandt, 
på denne handel, ved jeg ikke. 
Som forfatteren af den lokalhisto-
riske bog tørt bemærker: ”Han var 
nok også den, der besøgte stedet 
oftest sammen med hovmester 
Hansen.”  

Viggo Hansen 
   Viggo Hansen var født i 1904 i 
Tjæreborg ved Esbjerg. Han ar-
bejde rundt omkring som tjeneste-
karl. Men ender i slutningen af 
1920’erne i Sejs-Svejbæk som 
skovarbejder, gartner og stenhug-
ger. Mange af de personer, jeg 
har talt med, husker ham, og hu-
sker ham som dygtig til sit arbejde 
endog særdeles dygtig som sten-
hugger og anlægsgartner. Mange 
sendte bud efter ham.  
   Viggo Hansen fik kontakt med 
Arne Schmiegelow, da denne flyt-
tede til Svejbæk, for at tage fast 
ophold her - så vidt jeg kan se. 
Det skete omkring 1950. I retssa-
gen, der fandt sted efter Schmie-
gelows død, nævnte Viggo, at 
han var gartner og tjener der. Han 

Arne Schmiegelows kammerat og 
tjener Viggo Hansen 
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var således ansat godt 10 år hos 
ham. 
   Viggo Hansen var en slank og 
meget adræt mand, der med godt 
humør klarede sine opgaver. Han 
kunne flække en sten i et hug ved 
at studere dens struktur - og klat-
rede i træer ”som en abe”. Folk 
beskriver ham som behagelig at 
omgås på grund af sin ligefremme 
og ærlige facon. Han kunne godt 
li´ en øl eller flere, og det kunne 
skibsrederen også, så de to blev 
drikkebrødre. Talrige er de beret-
ninger, jeg har hørt om deres me-
ritter.                 
   Viggo flyttede med sin familie 
i nd  i  po r tne rbo l igen  på 
”Arnsborg”. Direkte telefonforbin-
delse fra hovedhuset til portner-
boligen gjorde, at Viggo kunne 
tilkaldes, når der var brug for 
ham. Ofte var det for at tage ud af 
huset. Til Ålekroen, Ludvigslyst, 
Ny Hattenæs, Linå Kro, Svejbæk 
Færgekro – Høver Kro blev også 
nævnt. 
   Mange nævner turen / turene til 
Paris. Fra mange sider fortælles 
den historie, at når skibsrederen 
rigtig skulle lufte sig, tog han sam-
men med Viggo til Paris i taxa. 
Jeg har stillet mig meget tvivlende 
overfor rygtet. Men Viggos barne-
barn siger, at den er god nok. 
Han har historien fra sin farmor, 
Magda, Viggos kone. Ture som 
kunne tage op til en uge. Og som 
for øvrigt også kunne gå til Ham-
burg. Også München har været 
nævnt. En ekstravagance de fle-

ste af os ikke kan sætte os ind i, 
og som i hvert fald kræver en 
særdeles velspækket tegnebog. 
   Viggo var både Schmiegelows 
tjener og hans kammerat de blev 
ofte set på områdets kroer. Viggo 
var i den sammenhæng mere sel-
skab end ansat og ofte skal det 
have lydt: ”Skal vi ikke have en til, 
Schmiegelow”. Viggo bestilte og 
Schmiegelow betalte.  
 
Arvesagen  

  
  Efter Arne Schmiegelows død 
kom det til en retssag om hans 
testamente. I dette stod, at Viggo 
Hansen skulle arve 50.000 kr. og 

Dødsannoncen for Arne Schmie-
gelow. 
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nogle andre ting: en motorbåd, et 
køleskab, et havemøblement og 
skibsrederens personlige garde-
robe. Boet blev bestyret af Arne 
Schmiegelows gamle rederkolle-
ga, Carl Mazanti Andersen og 
landsretssagfører Svend E. Kuhn, 
København. De ville kun udbetale 
29.000 kr. til Viggo Hansen, eller 
gartner Hansen, som Silkeborg 
Avis kalder ham. Viggo fik fri pro-
ces. Hans sagfører var Jon Gud-
mundsen. Viggo ville erkende, at 
han havde fået 10.000 som for-
skud, men han krævede desuden 
11.000 som i 1961 var mange 
penge i dag ville det svare til ca. 
140.000 kr. 
   Vestre Landsret gav Viggo ret. 
Han fik sine 11.000 kr. Viggo hav-
de også stævnet boet for ferie-
pengene fra det sidste år - og fik 
medhold. 
   Viggo købte en landejendom i 
Resenbro for pengene. Stedet 
havde også en besætning af dyr.  
Viggo blev 76 år gammel, han 
døde 1981.  
                                                     
Her følger en oversigt over Arn-
borgs ejere gennem årene:             
Arne Schmiegelow                      
1938 - 1961 
Kaj Neckelmann                           
1961  -  1967 
John Grosbøl                               
1968  -  1975 
Jysk Kabel Aktieselskab             
1975  -  1980 
Ved direktør Nygaard Andersen 
Knud Verner Jensen                    

1980  -  2016 
Huset er her i 2016 udbudt til salg 
for 28,5 mill. Kr. 
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   På Vestre Kirkegård i Silkeborg 
står et stort, gammelt bøgetræ, 
som blev plantet der i 1911 og i 
over 100 år skyggede over et 
gravsted, der var lige så gammelt.  
Gravstenene er fjernet nu, men 
hver gang jeg går forbi træet, 
tænker jeg på den tragiske histo-
rie, som førte til, at lige netop dèt 
træ kom til at stå her. 

. 

   Theodor Peter Jørgensen blev 
født på Ry Station i Dover sogn 
den 2. marts 1876, som søn af 
ledvogter Jørgen Peter Jensen og 
Else Thomasdatter Daugaard.  
Forældrene kom begge fra Vejle-
egnen, men flyttede noget om-
kring (Grejs, Hover, Dover, Fun-
der, Laven, Svejbæk, Heden-
sted), alt efter hvor faderen blev 
stationeret.  
 
Statsbanerne 
   Theodor ønskede brændende 
at få arbejde ved statsbanerne, 
men blev i første omgang afvist, 
måske fordi han endnu ikke hav-
de aftjent sin værnepligt. 
I 1900 søgte Theodor igen om, at 
komme ind ved statsbanerne. 
Han sendte en bønskrivelse til 
generaldirektøren, hvor han gav 
udtryk for sit brændende ønske 
om at tjene statsbanerne.  
”Aarhus den 19/2 1900 
Højstagtede Hr. Generaldirektør 
Da jeg tidligere har ansøgt om at 
maatte blive antagen ved Stats-
banedriften som Stationskarl, tilla-
der Jeg mig hermed paa det Ær-
bødigste at fremsende en Bøn til 
Hr. Generaldirektøren om at blive 
antagen. Da jeg er Opfødt under 
Statsbanen, idet min Fader tjener 
Statsbanen paa 25de Aar som 
Ledvogter, og min hensigt har 

Onkel Theodors bøgetræ 

Af Dorte Frandsen 

 

Onkel Theodors træ på kirkegården 
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altid været at jeg vilde tjene Stats-
banen saafremt det stod i min 
Magt, og dette skal stedse blive 
min Vilie at tjene som en Tro og 
Pligtopfyldende Jernbane-Betjent, 
hvorfor jeg hermed fremsender 
min Inderligste Bøn til Hr. Gene-
raldirektøren om at blive ansat. 
Med højagtelse 
Theodor Peter Jørgensen 
Frederiks Allé 132, 1. sal 
Aarhus” 
   Denne gang blev han ansat, og 
startede sin karriere som stations-
karl på Københavns Hovedbane-
gård den 1. april 1900.  
   Theodor var et familiemenne-

ske, så han søgte straks om at 
komme til Silkeborg, hvor han 
kunne være tæt på forældrene, 
og allerede efter en måned blev 
han overflyttet.   
   Han flyttede ind på et lille lejet 
værelse hos familien Hammer på 
Drewsensvej 58, lige overfor stati-
onen. 
   Nogle få hundrede meter væk 
fra Theodors bopæl, boede famili-
en Sørensen på Nygade 16, og 
der gik ikke lang tid, inden Theo-
dor fik øje på deres kønne datter, 
Magna. 
   Magna Birtine Sørensen var 
født i Gødvad 24. maj 1881, som 
ældste barn (og eneste pige) i en 
børneflok på seks. Hendes foræl-
dre, Jens Sørensen (Thøgersen) 
og Mette Marie Jensen havde et 
lille husmandssted og forpagtede 
senere mejeriet i Gødvad. 
Jens var ældste søn fra Elkjær-
gård i Sejling, og skulle egentlig 
havde overtaget gården, men han 
var ikke så varm på landmandsli-
vet, så i 1887 flyttede familien til 
Silkeborg, og Jens blev arbejds-
mand. 
   Den 9. november 1901 blev 
Theodor og Magna gift i Silkeborg 
Kirke, og i 1902 kom deres første 
barn, Charles Henry Tage Jør-
gensen til verden.  
   Fremtiden så lys og lykkelig ud 
for det unge par. 
 
Familien Wigant 
   Theodors forældre flyttede i 
1903 til Hedensted, og samme år 

Theodor og Magna med deres 
ældste barn, Charles fra 1903. 
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blev Theodor, efter eget ønske, 
forflyttet dertil.  
   Hans ønske om at komme tæt 
på forældrene igen, bundede må-
ske i at hans lillesøster var blevet 
gravid udenfor ægteskab og var 
flyttet hjem til forældrene i ledvog-
terhuset.  
  Men den konstituerede stations-
mester i Silkeborg kan også have 
haft en del af ansvaret for ønsket 
om forflyttelse. Stationsmesteren 
så ikke det store lys i Theodor; i 
en udtalelser skrev han bl.a.: 
”…… han savner ganske selv-
stændigt Initiativ og handler kun i 
Henhold til Sædvane og særlig 
Anvisning.” 
   Helt initiativløs var Theodor dog 
ikke; i 1906 fik han en påtale for 

en forseelse. I hans papirer står 
der:   
   ”Har til en Privatmand, der hen-
vendte sig i Kontoret, udtalt, at 
Stationsmesteren havde Dilirium.” 
Theodor blev ikke straffet, så mon 
ikke han havde ret? 
   I 1904 tog familien navneforan-
dring fra Jørgensen til Wigant. 
Hvorfor de valgte netop det efter-
navn, har jeg ikke kunnet finde ud 
af, men måske var Theodor lidt 
høj i hatten og ønskede at skille 
sig ud fra mængden. 
   I 1906, mens de boede i Heden-
sted, kom sønnen Aage Ernst 
Dan Wigant til verden, og to år 
senere blev Theodor forfremmet 
til togbetjent og forflyttet til Aale-
strup. Han havde imidlertid søgt 

 

Familien samlet i lejligheden i Scheppegrellsgade i Aarhus 1909. 
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om at komme til Aarhus eller 
Skanderborg, og efter en måned i 
Aalestrup kom han til Aarhus. 
Her kom døtrene, Vera Gudrun 
og Rita Karla til verden i hen-
holdsvis 1908 og 1910.  
   Familien boede i en nydelig lille 
lejlighed i Scheppegrellsgade 24, 
og havde anskaffet sig en koloni-
have, som både kunne give et 
tilskud til husholdningen og frisk 

luft og lidt landliv til børnene. I 
foråret 1911 fik Theodor et lille 
bøgetræ af en kollega. Han trans-
porterede det ud i kolonihaven på 
sin cykel og plantede det der, sik-
kert i forventning om, at han skul-
le sidde i skyggen af dets krone, 
når han blev gammel. Men hans 
glæde over træet skulle ikke vare 
så længe. 
 
Falden af Toget 
   I august 1911 tog Magna børne-
ne med til Silkeborg på ferie hos 
hendes forældre, og mens de var 
der, slog lynet ned.  
   Søndag den 13. august faldt 
Theodor af toget mellem Vam-
drup og Lunderskov, da han gik 
på trinbrættet uden på toget og 
billetterede, som man jo gjorde 
dengang.    
   En passager i toget så ham fal-
de af, men gjorde ikke anskrig, så 
først da toget nåede næste stati-
on fandt man ud af, hvad der var 
sket.   
   Et tog, som kørte i modsatte 
retning, samlede den bevidstløse 
Theodor op, og efter at en læge i 
Vamdrup havde tilset ham, blev 
han bragt til sygehuset i Kolding 
med ekstratog.  
   Den næste dag, 14. august 
1911, kunne man læse følgende 
om ulykken i Aarhus Stiftstidende: 
”Falden af Toget og farligt kvæ-
stet. 
   En Passager glemte at trække 
i Nødbremsen 
   Da Persontoget, som afgaar fra 

Magna fotograferet med de fire 
børn i 1911. 
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Vamdrup Kl. 6.28 Aften (og er i 
Aarhus Kl. 10.46) i Gaar var mel-
lem Vamdrup og Lunderskov, 
skete den Ulykke at Konduktør 
Wiegant fra Aarhus faldt af Toget 
og slog sig meget alvorligt. 
  En Rejsende i 2. Klasse skal 
have set, at Konduktøren faldt af, 
men undlod at trække i Nødbrem-
sen, hvad han selvfølgelig burde 
have gjort – det maa man nemlig 
gøre i saadanne Tilfælde – og 
først da Toget naaede Lunder-
skov, fik Banepersonalet at vide, 
hvad der var sket. 
   Et andet Tog, der gik i modsat 
Retning, og som i Lunderskov 
krydsede med Toget fra Vam-

drup, optog paa Vejen til denne 
Station Konduktøren, der havde 
haft Kræfter nok til at slæbe sig et 
Stykke bort fra Sporet, endog 
over Grøften, men nu laa bevidst-
løs hen. Konduktøren blev ført til 
Vamdrup, hvor en Læge tilkald-
tes. Lægen mente først, at Wie-
gant ikke havde længe tilbage, 
men efter at den bevidstløse hav-
de faaet Is paa Hovedet og Kam-
ferdraaber, begyndte Aandedræt-
tet dog at blive lidt kraftigere, og 
Lægen erklærede saa, at han 
havde en Hjernerystelse og maat-
te paa Sygehuset.  
   Med et Ekstratog blev Wiegant 
herpaa ført til Kolding Sygehus, 

 

Gravstedet i Silkeborg kort efter begravelsen. Stenen blev skænket af 
hans arbejdskammerater. Bøgetræet blev plantet bag stenen og er derfor 
ikke synligt på billedet. 
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men imidlertid var der hengaaet 
1½ Time efter Ulykken; havde 
Passagereren straks trukket i 
Nødbremsen, kunde han have 
været der langt tidligere, idet han 
saa var bleven optaget af sit eget 
Tog. 
   I Formiddags henlaa Wiegant 
endnu bevidstløs, og hans Til-
stand var meget alvorlig. Han er 
en Mand i Trediverne, har Hustru 
og 4 Børn. Familien var f. T. paa 
Feriebesøg i Silkeborg.” 
   Desværre vågnede Theodor 
aldrig igen. Tre dage senere, den 
16. august 1911, døde han, 35 år 
gammel, og Magnas verden styr-
tede sammen. 
   Alene med fire børn så Magnas 
fremtid mørk ud; løsningen blev, 
at hun, sammen med børnene, 
flyttede hjem til forældrene på St. 
Bl ichersgade i  Si lkeborg.  
Det må have knebet gevaldigt 
med pladsen i det lille hus, da de 
samtidig lejede en del af huset ud 
til en anden familie. 
   Theodor kom også med til Sil-
keborg. Han blev begravet på 
Vestre kirkegård, og bøgetræet, 
som han møjsommeligt havde 
transporteret ud i kolonihaven på 
sin cykel, blev endnu engang gra-
vet op og flyttet med, så han kun-
ne hvile i dets skygge. 
   På trods af tragedien var Magna 
dog bedre stillet end mange an-
dre på den tid; hun fik en lille pen-
sion efter Theodor, og hun havde 
en familie, som tog sig af hende. 
Pensionen rakte godt nok ikke 

langt, men med lidt rengøringsar-
bejde ved siden af, fik hun tinge-
ne til at løbe rundt. 
   Magnas børn klarede sig godt; 
sønnerne, Charles og Aage, blev 
ansat ved statsbanerne ligesom 
deres far havde været det, piger-
ne fik plads som husassistenter, 
og efterhånden blev familien udvi-
det med svigerbørn og børne-
børn.  
   Men Magna var ikke færdig 
med at have bekymringer.  
Charles arbejdede som trafikassi-
stent på stationen i Silkeborg un-
der Anden verdenskrig, og deltog 
aktivt i modstandsbevægelsen. 
Han gemte våben m.m. hjemme i 
køkkenskabet og en dag kom ty-
skerne. ”Nu er det sket, Mette! ”, 
sagde han til sin kone, da han så 
dem komme; men tyskerne kigge-
de ikke ind i køkkenskabet, så 
han slap med skrækken. 
Charles havde flere oplevelser 
med tyskerne, hvor det var tæt på 
at gå galt, men han klarede sig 
koldblodigt ud af klemmen hver 
gang. 
   Magna må være blevet ræd-
selsslagen, da hun hørte de histo-
rier. 
 
Enke i 63 år 
   Hun var heller ikke færdig med 
at miste sine nærmeste; hendes 
forældre, tre af hendes børn og 
flere af hendes brødre faldt væk, 
før hun, efter 63 år som enke, 
lukkede sine øjne for sidste gang 
og kom til at ligge ved siden af 
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Theodor under bøgetræet.  
   De sidste mange år af hendes 
liv var hun meget dement, og min 
bedstefar, hendes bror Søren, 
havde hende boende i sit lille for-
hus på Skolegade 51, så der kun-
ne blive holdt øje med, at hun 
ikke glemte at slukke for gassen 
eller lignende.  
   Jeg kan stadig se hende for 
mig, når hun kom ud i haven med 
sin skårede kop i hånden og 
spurgte min bedstemor, om hun 

kunne få en halv kop kaffe. ”Ja, 
det kan da heller ikke blive til me-
re”, svarede min bedstefar altid. 
Koppen manglede nemlig det hal-
ve af den ene side. Efter Sørens 
død i 1968 kom hun på 
Remstruplund, hvor hun boede til 
sin død i 1974. 
   Nu er gravstedet som sagt sløj-

fet, og kun bøgetræet står tilbage 

og minder mig om onkel Theodor, 

som jeg aldrig lærte at kende, og 

den kære tante Magna, der måtte 

bære så mange sorger gennem 

sit lange liv. 

 

Gravstedet, som det så ud kort før 
det blev sløjfet. 
T.V. Magnas forældres gravsten, i 
midten den yngste datter, Ritas 
gravsten og forrest den ældste 
datter, Veras, gravsten. 
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  Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 

Balle   
Else Drejer 
Tlf. 2146 8283 – E-mail: elsebaydrejer@gmail.com  
http://balle-lokalhistorie.dk/ 
 

Funder  
Kontaktperson: Bjarne Jensen 
E-mail: bsj@radiomac.dk 
http://www.funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/forside/foreninger/
funder+lokalhistoriske+forening 

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

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

Sejs-Svejbæk 

Formand: Kai Laursen  
Tlf. 2144 1370 – email: kai.lauersen@dukamail.dk 
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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