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

7. juli 1946 var der stort bryllup i
Kragelund. Det var på en gang et
ganske almindeligt bryllup for den
tid og så alligevel noget helt specielt, som alle bryllupper jo er.
Brudeparret var Tove Johansen
fra gården Skovly i Stenholt og
kulsvier Søren Sørensen, der boede samme sted.
Tove var datter af Mine og Niels
Jørgen Johansen, Niels nedstammede fra taterne på den jyske
hede. Mines far, der kom fra Tammestrup ved Skanderborg, havde
købt gården først i 1900-tallet, og
han boede stadig på gården i aftægt. Niels Jørgen Johansen døde allerede 1939 og Mine drev
selv gården videre med hjælp af
bedstefaderen og børnene.
Søren kom fra Risskov, hvor
hans far var ansat ved Århus
amtsvejvæsen som tromlefører.
Søren havde som barn hjulpet
ham, så han var fabelagtig god til
at slå med le, noget han blev meget beundret for af Toves bedstefar. Han var kommet til Stenholt
for at brænde trækul til generatorbrænsel for et firma i Århus. Det
rejste han rundt i Jylland og
brændte. Han kom med jævne
mellemrum til Stenholt. Hvor han
faldt godt til hos familien Johansen og især hos den ældste datter.
Parret blev ringforlovet 1944, da

Tove var blevet 18 år. Ringene
blev bestilt hos en guldsmed i
Århus, men da parret skulle hente
ringene 19. september, var der
stor opstandelse i butikken, for
ham, der skulle gravere navne i
ringene var blevet taget af tyskerne samme morgen, da han var
ansat ved politiet. Så der kom
aldrig navne i deres ringe.
Og nu skulle de så giftes! Tove,
der nu var 20 år, var ikke myndig
og da hendes far Niels Jørgen
Johansen jo var død, skulle de
ind til sognefoged Kresten Kristensen (Hjulmand) for at få udnævnt en værge for hende. Det
blev foruden hendes mor Mine,
hendes mors broder Svend Jensen (Dragon)
Så var der problemet med udstyret. Det var jo svært i efterkrigstiden, da der var mangel på
alt og intet at købe. Søren klarede
det dog let. Han købte simpelthen
et sæt sort tøj og et par sorte sko
af posten, Alfred Fruerlund, Engesvang. Han var af samme højde og drøjde.
Tove lånte også hvide sko af fru
Fruerlund.
Brudekjolen blev syet hos dameskrædder frk. A. Andreasen,
der havde en stor systue på Skolegade i Silkeborg med mange
ansatte. Den blev syet af en faldskærm, som Tove havde fået af
7

den frihedskæmpergruppe, der
havde haft nedkastningssted i
Stenholt Skov, og som var kommet ind til dem for at få varmen
og leverpostejmadder, når de var
blevet godt kolde af at vente på
nedkastningspladsen nær ved
gården. Frihedskæmperne, der
havde haft nedkastningsplads nr.
130 ved gården, havde ikke fået
noget nedkastet der, da de engelske flyvere ikke havde kunnet
lokalisere pladsen de to gange,
der var udkald hertil. Men der blev
gemt en del våben, der var kastet
ned andre steder i området, så
der var alligevel en del aktivitet
der ude. Blandt andet blev der
gemt en eureka (radiopejlefyr) i
en bikube og Søren havde på et
tidspunkt en revolver gemt i et
grantræ. Et skur med tørv til
brænding, der lå i nærheden og
tilhørte Lysbro Fabriker, blev også
brugt til opbevaring af våben.
En nat, da de havde fået fat i en
lastbil til at flytte nogle våben og
andet farligt, skete det uheldige,
at lastbilen kørte fast, da det havde regnet og jordvejen var mudret. Så måtte Toves bror, Svend,
hjem efter et spand heste og det
lykkedes at få lastbilen fri, uden
nogen opdagede noget.
Faldskærmen var hvid og af
nylon, og det var lidt af en kunst
at få en lang kjole ud af den. Den
måtte sys i flere bredder, men så
blev den også flot. Når Tove mødte op på systuen for at prøve den,
dukkede alle de ansatte op for at
se det spændende projekt skride
frem. Der blev også levnet stof til

at lave et par lange bånd til brudebuketten, der kom til at bestå af
røde roser. Der var også stof nok
til, at Toves lillesøster Mona kunne få en kjole af det.
Da nylonen var let gennemsigtig, blev der også syet en lang
hvid underkjole til. Mor Mine syntes dog stadig, den var for gennemsigtig, så hun fik syet en i
lærred hos Marie Robert, som
også havde myrter til brudesløret.
Brudeslør var ikke til at få. Men
Fr. Christensen, der havde tøjforretning i Kjellerup havde to piger,
Ruth og Eli, der havde været
spejdere. Og i den forbindelse
havde de mange gange været i
Stenholt hos Mine og fået fortalt
historier. De havde fundet en rest
slør, der var gemt på loftet i forretningen. De betingede sig dog, at
de ville være med til at klæde bruden på, og da de kun kunne i skoleferien måtte brylluppet holdes
der. Pastor Lidegaard, der havde
været en god ven og jagtkammerat af Toves far, og siden havde
set lidt efter familien, var ellers i
sit sommerhus i Saksild på ferie
på den tid, men insisterede på at
komme hjem, da han selv ville vie
parret.
Da bruden skulle pyntes på den
store dag, foregik det i præstegården for at være i nærheden af
kirken. Sløret skulle arrangeres
og pyntes med blandt andet myrtekviste og præstesønnen, den
senere præst og provst i Vinding,
Jens Lidegaard måtte pænt sidde
og lægge hoved til, mens det stod
på.
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Så var alt klart og gæsterne begyndte at strømme til. Mines
slægtninge fra Sønder Vissing var
de ”fine gæster”. De kom i en
åben gul to-personers sportsvogn, og var først en tur omkring
Stenholt til frokost. Også frihedskæmperne kom. Og en bilfuld
gæster fra København, som man
var blevet bekendt med, da Toves
bror, Knud, var genindkaldt som
soldat 1940 og var indkvarteret
hos dem, hvorefter der opstod
venskab mellem de to familier.
Desuden kom Sørens familie fra
Risskov: far, mor, en søster og to
brødre, en tredje bror var soldat
og kunne ikke deltage. Så der var
fuld hus i det lille hjem.
På turen til kirken fik de i den
gule sportsvogn 13 frihedskæmpere med i bilen. Så det var noget
af et syn, da de kom kørende
gennem Kragelund, mens de vinkede og sang.
Toves søster, Mona, der var ti
år den gang, har fortalt, at det
største øjeblik var, da hendes mor
i lang sort kjole førte Tove i den
hvide kjole op ad kirkegulvet. Ellers husker hun ikke meget fra
brylluppet. Kun at hendes nye sko
gnavede forfærdeligt i hælen.
Efter vielsen var der middag i
forsamlingshuset for 80 personer.
Der var blevet slagtet en kvie og
den blev der kogt suppe på til første ret. Derefter fik man det kogte
kød med peberrodssovs til hovedret. Desserten husker Tove ikke,
hvad var.
Martin i Logen var skaffer og
skulle sørge for, at alle fik nok at

spise og drikke, at der var styr på
talerne og sangene og at samarbejdet mellem køkken og salen
fungerede. Desuden skulle han
åbne ballet sammen med kogekonen, når der blev tid til det.
Foruden de allerede nævnte
deltog desuden venner og naboer. Musikken var Johannes Jensens fem-mands orkester, hvor
også Rasmus Sørensen (Skrædder) spillede med. Efter maden
blev der danset lystigt, selvfølgelig med brudevalsen til at begynde med. Under dansen blev der
dækket op i den lille sal med kaffe
og kager, som man kunne gå til
og fra. Men Tove husker ikke, at
der var natmad. Det brugtes vist
ikke dengang.
Gaverne var fortrinsvis penge,
så der var noget at betale festen
med.
Efter brylluppet blev det unge
par boende på gården i Stenholt.
Der var småt med plads i det over
150 år gamle kampestensstuehus, men hjerterum nok. Toves
mor kunne ikke undvære Toves
hjælp i landbruget, da hun også
selv gik ud og arbejdede for folk
som kogekone og med rengøring
og andet forefaldende arbejde.
Desuden gik Tove på aftenskole
hos fru Ramsdal i Frederiksdal og
lærte husholdning.
Søren var nu gået over til at
brænde kul af tørv til Lysbro fabrikker.
Senere fik han arbejde i Aarhus
som sliber i et sliberi gennem en
af frihedskæmperne, som de blev
ved med at holde kontakt med.
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Parret flyttede så til Aarhus. Der
var stor bolignød dengang. Så i
starten boede de på et værelse
med das i gården og en primus
på en bordplade på gangen udenfor, som de delte med beboeren i
naboværelset. Da naboen flyttede, fik de også dette værelse.
Senere da de havde fået datteren
Solvejg købte de en grund og
byggede selv hus i Risskov.

Toves brudekjole og effekter fra
modstandsbevægelsens aktiviteter i området kan ses på Det Jyske Modstandsmuseum i Bangsbo Museum ved Frederikshavn.
Tove Johansens og Søren Sørensens bryllupsbillede ses på forsiden

Smeden Jørn Nielsen og Søren Sørensen ved en rekonstruktion af en
ovn til brænding af trækul. Jørn har fremstillet den og lært brugen af den
efter anvisning af Søren. Den bruges i dag på Klosterlund Museum —
blandt andet til det årlige Kildemarked.

10

Cirkus i byen
Af Vagn Bjørnholt

lernes sommerferie, så tiden var
der til det.
På et tidspunkt sagde min far
dog nej til, at jeg ville cykle ud til
Lunden for at se endnu et cirkus
komme til byen. Under krigen var
det umuligt at få dæk og slanger
til cyklen, og dækkene blev efterhånden lap på lap for endelig at
ende med, at der kom såkaldte ”
faste dæk” af opskårne bildæk på
fælgene. De var for resten forbudte at lave, men det blev dog ikke
anset for at være en stor forbrydelse – rigtig mange brugte det,
efterhånden som krigens varemangel blev mere følelig. En
mand oppe på ”Færgebakken”
var leverandør, og han havde efter sigende en ret god, sort forretning.
Derfor: der skulle spares på
dækkene, så bare kom i gang
med at slide på skosålerne, lød
beskeden. Såler, som ”den røde
skomager” Peter Jensen i kælderen på Borgergade formedelst 4
kr. stadig kunne levere til et par
drengesko. Så jeg gik jeg følgelig
de 4 km ud til pladsen.
Jeg har altid været meget fascineret af cirkusverdenen, og stedet, hvor det hele kunne opleves,
var altså på cirkuspladsen i Lunden.
Tidligere slog cirkus på besøg i
Silkeborg sig ned på Bindslevs

I min drengetid – under krigen i
1940´erne - var det altid en begivenhed, når der kom cirkus til Silkeborg.
Dengang var der flere større
cirkusser i Danmark, end der er i
dag: Cirkus Miehe, (dengang
Danmarks største omrejsende
cirkus), Cirkus Belli, Cirkus Robert Daniels, Cirkus Moreno og
Reinch, Cirkus Louis Schmidt,
Cirkus Royal for bare at nævne
nogle. De fleste af dem aflagde
besøg i Silkeborg hvert år, så der
var nok at følge med i for en cirkusinteresseret dreng.
Hele dagen
Jeg ville helst være med fra
morgenstunden, når cirkus ankom
med hele deres vognpark og så
følge al det spændende dagen
igennem. Det var jo oftest i sko11

Plads. Men i 1930’erne blev de
rykket til pladsen i Lunden under
bøgene bag Vestergadehallen.
Det var som i dag en åben, cirkulær plads mellem bøgetræerne et fint og hyggeligt sted, som ud
over cirkus også ind imellem fungerede som plads for omrejsende
tivoli.
Nu er cirkuspladsen flyttet til
Kastanjehøjvej i den nordlige bydel, men i min drengetid skete det
altså i ”den gamle Lund”.
Allerede fra morgenstunden var
jeg derude for at se cirkus ankomme, rejse telte og indrette hele det
store menageri. Det stod de såkaldte ”knyster” for. Det var hårdtarbejdende cirkusfolk, der befandt
sig nederst i cirkus-hierarkiet.
Som regel var de lidt omflakkende
typer, der ikke rigtig kunne stilles
tilfreds ved et fast arbejde i længere tid.

Det var hårdt arbejde. Alt foregik med håndkraft – både det at
slå de tunge jernpløkker i jorden
og at hejse den store teltdug op.
Men piger kunne de altid få fat i,
for byens ”lette kavaleri” mødte
også op.
Fribilletter og ekstrajob
Der kunne godt blive brug for os
drenge til et lille ekstrajob om formiddagen. F. eks. var jeg fremmedfører for nogle artister, der
skulle ud yderst i Lyngbygade,
hvor de havde lejet et par værelser. Det blev en gratis fornøjelse
både for dem – og desværre også
for mig.
En fribillet kunne man dog redde sig, ved at hjælpe med dyrene
- dog ikke løverne - men hestene!
Dengang rejste cirkus primært
med tog fra sted til sted, for benzin, dæk m.v. til biler eksisterede
12

så at sige ikke under krigen. De
havde kun nogle enkelte biler, der
kørte på hostende gengasmotorer, hvor drivkraften var røg fra
bøgetræ.
Alt materiel kom med toget og
altså også hestene, og her kunne
man få et job med at trække hestene fra godsbanen gennem gaderne og ud til Lunden.
Jeg tilbød min assistance mod
en fribillet, men da jobbet skulle
klares et par timer senere, var jeg
forduftet
Jeg var alligevel blevet lidt bange for de store dyr, og det var da

den blevet klistret op på plankeværker og lygtepæle (dengang af
træ), der var annonceret i Silkeborg Avis, og på selve premieredagen kørte en af cirkussets vogne rundt i gaderne og kundgjorde
gennem en skrattende højtaler, at
”i aften er der stor gallapremiere
på cirkus Robert Daniels sensationelle forestilling med verdensartister i Lunden”.
I nogle af byens butikker var der
også hængt plakater op, mod at
indehaveren fik et par fribilletter.

også almindelig kendt, at cirkusheste ofte kunne være ret uregerlige.
Et af landets mindre cirkusser
kom til Silkeborg 2. september
1941.
Plakater var nogle dage forin-

De fleste cirkusser havde nogle
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elefanter, som næsten altid optrådte med fuldstændig identiske
numre.
Om eftermiddagen kunne der
ske det, at elefanterne skulle ud
at bade. Det foregik i den lille,
lavvandede vig sydvest for Kærsgårdsbroen, og det kunne altid
samle mange tilskuere.
Stedet blev forresten i folkemunde kaldt for ”nudistbadet”. Jeg har
nu aldrig set nøgne, badende
mennesker på stedet – navnet
har det nok fået, fordi elefanterne
badede ”in natura” i Langsøen.
Flere af de større cirkusser var i
byen med deres forestillinger to
eller tre dage, inden de drog videre på færd rundt i landet. En af
dagene kunne der være en billig
eftermiddagsforestilling for byens
aldersrentenydere.
Og der kom virkelig mange til
forestillingerne. Det var ikke
usædvanligt med fuldt og udsolgt
hus. På den tid – under krigen –
var der jo ikke så mange adspredelser at gå til.
Billig fornøjelse
Billetpriserne var, set med nutidens øjne, ret små og det var de
vel også efter datidens forhold.
Det kom primært af, at almindelige folk dengang ikke havde
mange penge at bruge til forlystelser.
Entreen var omtrentlig: 3. plads
træbænke uden ryglæn, 2 kr. (min
fars slagteriarbejderløn strakte
ikke til mere), 1 plads m/ryglæn
2,50 kr., stole 3 kr. og logepladser
4 kr. Man så tydeligt, at her sad
byens bedre borgerskab.

Helt oppe bagved siddepladserne kunne man få ståpladser på
galleriet for 1 kr.
Af mine lommepenge skulle der
altid være råd til den billigste cirkusbillet. Selvom der kom 5-6
cirkusser til Silkeborg i løbet af
sommeren.
Jeg mener ikke, der var elektricitet til rådighed på pladsen dengang. I hvert fald havde alle cirkusser en larmende og osende
dieselgenerator kørende under
hele forestillingen, og den producerede strøm til alle lys og projektører. Det var formentlig billigere
end strøm fra Silkeborg Elektricitetsværk.
På grund af den af tyskerne
dikterede mørklægning begyndte
og sluttede forestillingen, inden
denne trådte i kraft. Jeg husker,
at et enkelt cirkus havde forsøgt
sig med at sortmale teltet, så der
kunne holdes senere forestillin-
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ger, men malingen fik teltdugen til
at krakelere og senere rådne.
Ved indgangen stod cirkustjenerne i røde uniformer og viste tilskuerne på plads med påtaget, gebrokkent cirkussprog (det var knysterne, som havde slået pælene i
jorden og rejste teltet om formiddagen.)
Et par af de kønneste, kvindelige artister gik rundt med en bakke
på maven og solgte programmer
for 25 øre og et meget begrænset
udvalg af slik.
I pausen solgte de ispinde nede
i managen og man kunne få lov at
se staldene.

Duften af cirkus
I cirkusteltet var der en helt speciel duft, en blanding af staldenes
heste og rovdyr og savsmuldet i
manegen. Noget andet end i dag,
hvor der stinker af popcorn over
det hele.
Alle cirkusser havde store orkestre – et benyttede hele 12 musikere – og aftenens program begyndte altid med tre musiknumre.
Det talte godt, når der i programmet blev reklameret med 18 verdensnumre!
Når sidste musiknummer sluttede, fløjtede sprechstallmeister.
Det var tegn til, at de røduniformerede knyster skulle løbe
15

Et tidligt Cirkus Miehe
ned bag fortæppet og gøre klar til
aftenens opgaver.
Ved alle cirkusser fyldte hestene en god del af programmet, og
for mig var det nok den kedeligste
del af det, der skete. En undtagelse var dog cirkus Miehes nummer, hvor Alfons Cosmy og hans
fru Thyra Miehe red skoleridt mellem 24 flasker champagne i arenaen uden at vælte en eneste.
Det var imponerende – nå, måske
var det heller ikke den dyreste
”gule enke”- champagne, hestene
dansede imellem.
Dengang var det ikke forbudt at
optræde med vilde dyr. Et stort
jerngitter blev - oftest i pausen stillet op i arenaen, og første
nummer kunne herefter vel være

dresserede pantere, tigere, isbjørne eller løver.
Publikum gøs, når domptøren
med hænderne åbnede løvens
gab og stak hovedet ind mellem
de skarpe tænder. Da holdt hele
teltet vejret.
Levende begravelse og andre
verdensnumre
Alle cirkusser, der kom til Silkeborg, slog naturligvis meget på, at
deres numre var verdenssensationer – den fik ikke for lidt.
Jeg husker det gysende ”verdensnummer” i cirkus Moreno, hvor
direktør Willy Moreno, der altid
var god for et reklamenummer, i
begyndelsen af forestillingen lod
sig levende begrave i en kasse i
16

kanten af manegen – elegant var
han i kjole og hvidt. Her skulle
han opholde sig under hele forestillingen. ”En levende begravelse” kaldte han nummeret.
I kassen var installeret forbindelse til et ringeapparat, som han
skulle benytte hvert kvarter, så
alle kunne høre, han levede endnu. Alle tilskuere åndede lettet op
hver gang, klokken lød.
Og det gjorde de også, da han
blev gravet op igen og var i fuld
vigør, når han derpå elegant sluttede forestillingen
Albert Reinch var meddirektør i
cirkusset, og han var sammen
med sine to brødre kendt som
værende en fremragende rytter
og jockey
I cirkusset optrådte han også
med heste, og et af hans opreklamerede numre var, at han kunne
springe over 10 heste placeret

side mod side. Han tog tilløb helt
oppe fra galleriet, og det lykkedes
ham vist hver gang at hoppe over
hestene.
Når vi så gik ud efter sidste forestilling i Silkeborg, kunne man se,
at knysterne allerede havde været
godt i gang med sammenpakningen af udstyret, mens de sidste
numre var blevet vist. Så var folkene hurtigt klar til at læsse, og i
nattens løb rejse til den næste by,
hvor eventyret kunne begynde for
en nye cirkusfan.
Dagen efter kunne man så læse
om den strålende forestilling i Silkeborg Avis. De, der havde været
med, kunne genopfriske oplevelserne, og de, der ikke havde set
forestillingen, måske ærgre sig
lidt over, hvad de var gået glip af.
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Man kan lære så længe man lever
Af Lissi Ringgaard

I 1981 stod jeg i en meget vanskelig situation, idet jeg, sammen
med min nu afdøde mand, solgte
vores forretning ”Virklund konditori”, som vi sammen havde drevet i
21 år. Jeg var blevet ”gift” ind i et
fag, jeg ikke kendte og ville gerne
noget andet. Jeg kunne ikke vende tilbage til min egentlige uddannelse på apotek, fordi der på det
felt var sket for meget, siden jeg
havde været beskæftiget ved det.
Derfor stod jeg på bar bund og
skulle ud på et arbejdsmarked,
der var præget af arbejdsløshed.
Dansk Håndværkskvinder, som
jeg havde været medlem af i flere
år, var blandt dem, der hjalp mig
på vej. Det var kvinder fra vidt
forskellige fag, som derfor kunne
bidrage til, at jeg fik viden og inspiration, for eksempel om videregående regnskab, fakturering og
andre ting, som jeg ikke havde
haft brug for i vores bagerforretning.
Da jeg allerede på det tidspunkt
havde en idé om, at jeg gerne
ville bruge mine evner i fag, hvor
jeg fik lov til at skrive og udfolde
min fantasi, valgte jeg et talekursus og rollespil, der også var et
af de tilbud, jeg kunne hente fra
denne forening.
Ligeledes gav Silkeborg Handelsskole mig en ballast, der var
nyttig for mig Her fik jeg et ma-

skinskrivningskursus i blindskrift,
hvor jeg tidligere havde benyttet
mig af tilfældige fingre for at ramme de rigtige taster.
Det viste sig, at det var nyttigt
med et voksenpædagogisk kursus. Med sådan et, et såkaldt
P.U.V. kunne jeg undervise på
aftenskole. At jeg tog det fik stor
betydning, også for mit senere job
som lønnet guide for både Turistbureauet og Midtjyllands Avis.
Jobs som jeg har haft, indtil jeg
på grund af mit syn ikke længere
kunne klare opgaven - for ca. 7 år
siden.
På P.U.V.-kurset lærte jeg
blandt ander ikke at være bange
for at ”lukke munden op ”og tro på
mig selv.
Det kursus, jeg husker bedst
var et kursus, hvor jeg skulle uddannes til teknisk-administrativ
medarbejder. Det var en stor
satsning, som Arbejdsformidlingen satte i gang for at skabe nye
muligheder, så de arbejdsløse
kunne komme ud af arbejdsløsheden. At det så viste sig, at planen
ikke kunne realiseres, er en anden sag. Meningen med det nye
uddannelsesforløb var, at man fik
en grundig indføring i såvel kontormæssige som praktiske, håndværksmæssige ting, så man kunne hjælpe med i et større håndværksfirma eller mindre fabrik
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SFS Ringgaard: Fra kurset som teknisk-administrativ medarbejder hvor kursisterne lærer snedkerfagets hemmeligheder og laver et lille skab.

med forefaldende arbejde i både
produktion og administration. Så
kunne man veksle mellem jobbet
på kontor og værkstedet. Derfor
lærte jeg, udover forskellige administrative færdigheder, både at
snedkerere og svejse og har stadig som et minde i mit køkken et
vitrineskab hængende og en kobberspand stående med blomster
på min altan.
Desuden fik jeg en oplevelsesrig tur til Holland og Belgien. Her
besøgte vi en stor fabrik i Bruxelles, hvor jeg for første gang så
en fabriksrobot, der jagtede mig
rundt i de store haller. Her fik vi
også en guidet tur rundt i byen,
hvor de smukke gamle bygninger
begejstrede mig og ligeledes den
grundige forklaring, som guiden

gav os. Byens seværdigheder
som Europaparlamentet blev en
vigtig brik i min beslutning om, at
min fremtid skulle ende med en
uddannelse som guide.
Senere havde jeg mange spændende bestillingsjob, eksempelvis
var jeg en overgang fast guide for
hotel Impalas gæster og gæsterne på ”Søhøjlandets Feriecenter”.
Her oplevede jeg bl.a. sammen
med andre guider at guide folketingsmedlemmer, der skulle have
en fridag midt i en konference,
der blev holdt i Silkeborg. Dette
var en sejltur med ”Hjejlen” til
Himmelbjerget, hvor vi undervejs
spiste ål på ”Onkel Peters hus” i
Svejbæk. En anden minderig tur
var med et selskab, der havde
ønsket en tur med robåd mellem
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”Onkel Peters hus” og ”Svejbæk
Færgegård” og efterfølgende travetur til Himmelbjerget. Planen
blev p.g.a. for dårligt vejr ændret
så man fra Silkeborg kørte i bus til
Himmelbjerget, hvor Tårnet blev
besteget. Her skålede man i
champagne, mens lyn og torden
buldrede og bragede, så jeg som
guide var lykkelig over igen at
komme ned i god behold.
Første sted i Danmark, man
oprettede en daghøjskole, var i
Silkeborg netop på grund af den
store arbejdsløshed i byen. Den
startede i en nedlagt fabrik på Søvej og her meldte jeg mig til et
højskole-ophold, hvor jeg valgte at
udforske mine kreative sider gennem de tre fag: Skriveværksted,
Musik og Teater.
Det gav mig ”blod på tanden” til
at udvikle min lyst og evner til at
digte, en ting der har beriget mit
liv helt op i alderdommen.
Ved salget af forretningen fik jeg
god tid til også at deltage i faglige
kurser, der resulterede i, at jeg –
efter et jobtilbud hos politiet,
hvor jeg arbejdede på paskontoret
– i mange efterfølgende år blev
tilkaldt som vikar i travle perioder.
Det samme gjaldt et andet jobtilbud, jeg fik på Turistbureauet,
hvor jeg også arbejdede i flere
perioder de følgende år.
Efter et af mine kurser ville
skæbnen, at jeg kom i praktik i
min gamle bagerforretning, den
var i mellemtiden overtaget af
Frank Nielsen, der drev et lille
EDB-firma. Vi grinede noget af, at
jeg sad i det gamle fyrrum og ar-

bejdede – det var dog renoveret i
mellemtiden.
Det sidste jobforløb, jeg deltog, i
var Daghøjskolens ”Miljø og turisme” - og her var jeg kommet på
min rette hylde. Her fik jeg gennem 7 måneder min uddannelse
som turistguide, og derigennem
mange sjove oplevelser. Blandt
andet havde vi en opgave for
Ferskvandscenteret, der gik ud
på, at vi som miljøarbejdere skulle
medvirke i nogle forsøg i Stigsholm sø syd for Nr. Snede. Her
skulle vi, iført waders, flytte små
vanddyr over i en kasse til videre
studium for biologerne. Da det var
i april måned og frosten stadig
ikke havde sluppet landjord eller
vand kan man vel tænke sig, hvordan det var for en midaldrende
kone. Og da mine waders oven i
købet sad så stramt, at jeg end
ikke kunne sidde ned som de yngre kolleger i frokostpausen, var
det både en kold og anstrengende
affære. Men viden om biologi fik
jeg da ved den lejlighed og en god
historie.
En anden studietur var den uge,
vi tilbragte med lederen af projektet på den dejlige Limfjords ø Livø og efterfølgende på Fur, hvor
molerklinterne og deres opståen
blev studeret på nærmeste hold.
Denne tur gav en masse viden om
zoologi med bl.a. studier af sæler
og øernes flora og geologi.
I 13 år guidede jeg desuden for
Midtjyllands Avis. Her arrangerede
jeg såvel aftenture som søndagsture og kom herved rundt i det
meste af Jylland. Blandt andet gik
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der sport i at komme ”Jylland
rundt langs kysten”. I al fald kan
jeg sige, at jeg stort set nåede
målet med at komme Limfjorden
rundt fra Thyborøn til Hals på
begge sider, samt Østkysten ned
til Fredericia og Vestkysten til Nymindegab, udover de mange ture
ad små veje i hele området.
I den såkaldte tredje alder oprettede jeg sammen med 11 andre en lokalhistoriegruppe på
Daghøjskolen, der hurtigt voksede sig stor.

På et tidspunkt dannede vi foreningen ”De grå Pantere” - en
studiegruppe, der også har betydet en masse for min viden om
Silkeborg og omegn, idet vi her
efter gruppearbejde om et emne
tog på ekskursioner med emnet
som fokus.
Dette fag lever stadig videre og
kan i år fejre 20 års jubilæum. Det
mener jeg, har støttet mig både
socialt og som lærdomskilde og
har bidraget til at udvikle mig til
den jeg er i dag.

Silkeborg Turistinformation da den lå på Torvet første gang.
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DYRSKUE I SILKEBORG
- erindring fra årene 1942-48.
Af Jørgen Møller Bitsch
Indgangen
til dyrskuet fotograferet ca.
1900.

I hele min barndom blev dyrskuet
afholdt i ”Den gamle Lund” på
Vestergade med indgang lige efter ”Den gamle Kirkegård”.
Dyrskuedagen står for mig som
sommerens højdepunkt, når hele
familien kørte hjemme fra Sejling
til byen en tidlig morgen i fjedervogn forspændt med fars store
jyske heste. Turen gik ad Kejlstrupvej til ”Bachs gård” i Søndergade 2-4. Her blev vi modtaget af
gårdskarlen Frederik Sørensen
fra Horn, der hjalp med at spænde fra og trak hestene til stalden,
der var bag den vestlige bygning.
Lidt foder havde vi også med.
Inde ved stalden var der et das og
en mørk sort krog, hvor vi kunne

tisse.
Nu forløb turen på gåben ad
Vestergade til ”Den gamle Lund”.
Ved indgangen var opstillet et
bord, hvor vi kunne købe billet til
skuet. Ved ankomsten blev vi
mødt af høj musik fra højtalere,
der var opsat i bøgetræerne af
radioforretningen i Søndergade.
En sang fra de år lød: Her kommer jyden med knald i gryden.
De store skyggefulde træer og
dyrenes brølen gav stemning og
fortalte, at her var det dyrene, der
skulle fejres. Vi gik nu rundt og så
på de udstillede dyr. Far mødte
gamle venner og vekslede et par
ord med dem, der havde fået
æren af at følges med den udstil22

lede hest, ko eller får. Dyrene var
ankommet meget tidligt om morgenen og var allerede blevet bedømt.
Inden dyrene var taget hjemmefra, var gået et stort arbejde forud
med vask og strigling. Også karlen var i søndagstøjet, hvid kittel,
stråhat og nypudsede træsko.
Madmoderen havde gerne forsynet karlen med en stor madpakke,
opbevaret i en skotøjsæske, og

og Landbrugsbankens ærespræmie” for sin jyske følhoppe og
med præmien fulgte en stor sølvske med inskription. Året efter
fulgte et stort sølvbæger.
På pladsen var der store hvide
telte, et var landboforeningens og
et andet var husholdningsforeningens, hvor der blev serveret jordbær med fløde. Planteavlen var
også repræsenteret i et telt. Et
populært telt var honningkageteltet. Det var Lunds honningkager
fra Lundsgade i Alderslyst. Selve
disken var bygget op som et hustag og så stod bageren højt oppe
og solgte kagerne, som han rakte
ned til os med en lang træspade.
Vi købte også såkaldte brosten,
honninglagkager og markedshjerter, hvorpå der var påklistret et
glansbillede. Maskinudstillingen
var begrænset sammenlignet
med vore dages udstillinger. Især
husker jeg malkemaskineanlæg
og gummivognen fra ”Samson” i
Tange.
Der var næsten alle husdyr:
heste, grise, køer, får, geder og
fjerkræ. Man kunne købe lodsedler, gevinsterne blev senere bekendtgjort i avisen. En af præmierne var en stamme høns, der
bestod af tre høner og en hane.
Besøget sluttede i den vestlige
ende af pladsen, hvor der var opstillet karruseller og luftgynger, en
lille afstikker gik også til fuglereservatet ved Langsøen neden for
Lunden, da min mors onkel Kristian Lemming var opsynsmand der
og i anlægget neden for restauranten.

Program for Dyrskuet 1934 fra Silkeborg Avis.
mælk og saftevand.
Dyrskuet var også stedet, hvor
man kunne møde gamle og nye
bekendte og følge med i, hvad
der skete rundt omkring.
Over højtaleren blev der givet en
præsentation af de enkelte dyr og
ejerforhold og eventuelle præmier, der var blevet tildelt af dommerkomiteen .
I 1934 modtog min far ”Handels
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Kr. Bitsch
med sin
treårige
følhoppe,
der i 1934
hjembragte
ham Handels- og
Landbrugsbank
ens ærespræmie.

På vejen tilbage til vort køretøj
passerede vi igen Vestergade.
Her blev der altid gjort holdt ved
”Isbaren”, der lå ved siden af forretningen Klint, der bl.a. handlede
med kakkelovne. I forretningen
serveredes is i små opsatser af
stål. Vi fik tre kugler med et par
isvafler stukket i.
Ved tilbagekomsten fik far afregnet med Frederik for opstaldningen og evt. foder. Han puttede
pengene i en taske, han bar på
skulderen. Hvad beløbet var erindrer jeg ikke.
Nu forløb turen hjem til Sejling
uden de store begivenheder, da
søvnen overmandede mig ved
hjulenes knasen på de grusede
veje.

lerne var præget af krisetiden i
landbruget og den meget tørre og
varme sommer. Man forudsagde,
at høsten næppe ville blive særlig
stor.
En af talerne, gårdejer Kr. Rasmussen fra Risgaard, gav eksempel på de dårlige tider ved at
nævne, at en udsætterko ikke
engang kunne betale en moderne
cykellygte .
Dagen derpå fortalte avisen, at
2000 besøgte dyrskuet og at tombolaen måtte lukke, da der var
udsolgt. De udtrukne numre på
kvien og grammofonen kunne
afhentes hos henholdsvis gårdejer Karl Andersen, Balle og radioforhandler Frederiksen, Nygade.
Dyrskuet var i Lunden helt frem
til omkring 1960, da det flyttede til
Kastaniehøj.

I avisen skrev de
Silkeborg Avis omtalte dyrskuet.
Her kunne man bl.a. læse, at ta-
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Linå Andelsfryseboks
Herman Rasmussen

Det er fint vejr foråret 1951. Krokus og vintergækker lyser op under hækkene. Han fylder 10 år i
dag. Han er på vej ind til Linå fra
sine forældres gård på Skjellerupvej. Han skal i frysehuset. Det er
et spændende sted, som lige er
kommet til byen. Hans mor har
fortalt ham, at nu kan kødet holde
sig i mange måneder. Jørgen har
hørt, at før i tiden var den eneste
måde at opbevare kød på saltning, røgning eller henkogning.
Hans forældre er meldt ind i frysehuset. Maskineriet begyndte at
køre i januar måned i år.
Han har en kurv på armen og er
sendt af sted lige efter skoletid.
Han skal hente en pakke koteletter. Det er nye tider. Mange byer
har fået frysehuse. Mollerup har
fået et for 3 år siden. Den teknik,
som bruges til at fryse madvarer
med, er blevet stadig bedre. Jørgens far siger, at det er godt, at
de ventede i Linå. Nu har de fået
et maskineri som er mere effektivt
end det i Mollerup. Det skal blive
godt med koteletter med ærter og
gulerødder — og rødgrød med
mælk og fløde bagefter. Jørgen
fløjter igen.

langt på afstand. Der var meget,
der var anderledes nu. En ny optimisme – en skuen fremad. Verdenskrigens
mange
tekniske
landvindinger blev nyttiggjort i det
civile liv.
Fryseteknologien er en af dem.
Det har været køling på basis af
vand, nu er det køling ved hjælp
af væsker, et ”heksemiddel” der
hedder freon. Tidligere tiders teknikker var usikre – og med bivirkninger. Saltkaret var ældgammelt,
og kødet kunne holde sig længe.
På de gamle sejlskibe regnede
man en saltlages levetid op til eet
år. Men om fersk kød var der ikke
tale. Rygning var gammelkendt
men mest anvendelig til spegepølser, skinker o.l.. Henkogningsteknikken var udviklet meget, og
var besværlig, men gav et godt
produkt. Eksempelvis den ukogte
medister, flæskesteg, småkød
m.m. Det, som skulle henkoges,
kom i glas på halvanden liters
størrelse, blev lukket og kogt.
Glassene blev ved afkøling efterset om lukningen holdt. Det
smagte godt, men var et stort arbejde. Der blev henkogt ved 100
grader, spilkogning og i op til en
time.
Til daglig var opbevaringsstedet
flueskabet, som også var vidt udbredt i Linå. Et – gemme- udendørs skab med tætmasket metal-

Nye tider
Efter besættelsen kom der nye
tider. De fem mørke år med de
forudgående magre 30’err synes
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net, som blev anbragt på en skyggefuld og nordvendt væg. Der var
selvfølgelig mange steder daglig
adgang til fersk kød hos slagteren
eller den omkringkørende slagterbil. Behovet for at opbevare kød
var især til stede, hvor folk selv
slagtede, eller kunne købe hos
nogen, der hjemmeslagtede.
Frysning var løsningen for især
kød – men også for grøntsager,
bær og frugt. Men teknikken var
dyr, og for dyr til de fleste husstande. Godt var det, hvis man
kunne lave det i fælleskab i de
mindre samfund. Der blev brugt
den velkendte organisationsform,
andelsforeningen. Den var introduceret ved mejerierne fra 1850’erne. Det fungerede. Små og store hartkorn kunne være med, og
være sammen – alle for een og
en for alle. Frysehusene blev en
af andelsbevægelsen sidste bastioner. Det blev løsningen i Mollerup og Linå og talrige andre steder.
I Linå sogn var der frysehus i
Haarup, lejet ind på Haarup
Østergaard. I Mollerup var fryserummet etableret i en udbygning
hos Viggo Laursen. For Laven
Station og Linå Mark var frysehuset placeret ved en gård, som et
nybygget frysehus på Anebjergvej. Også i Gl. Laven var der bygget frysehus. Og som nævnt i
Linå. Resenbroborgerne benyttede frysehuset i Skellerup.

tage at tusindvis af andelsfryserier opstod indenfor få år. En typisk
formålsformulering var: ”.. at fryse
kød og andre produkter til andelshaverne for billigst mulig pris.”
Handlekraftige folk mødtes hos
skræddermester Christian Bach,
og nu blev der handlet. Tirsdag
den 4. oktober 1950 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Linå Forsamlingshus.
Her var mødt 23 personer fra 20
husstande, og andelsfryseriet
blev stiftet. Der var orientering
ved ingeniør Carl Sinding, Århus.
Han var specialist i køle- og fryseanlæg.
Virksomheden var hjemmehørende i Kannikegade 12. Carl Sinding havde en lang teknisk karriere bag sig. Som ung ingeniør havde han arbejdet i Rusland ved Det
Kaspiske Hav. Her sluttede han
med ansættelse ved det store
danske firma ”Christiani og Nielsen” under ingeniør Højgaard. I
1918 forlod han som en af de sidste danskere Rusland. Revolutionen var i gang. Firmaet lavede
sidenhen tegninger til frysehuse
samt installerede fryseanlæg.
Efter ingeniørens orientering og
spørgsmål til ham vedtog man et
sæt love. Derefter valgtes til bestyrelsen: Jacob V. Petersen, Daniel Danielsen og Johan Mikkelsen.
Brugsuddeler Johannes Bitsch
blev en af revisorerne, et mønster
der fortsatte. Når der kom en ny
uddeler, blev han revisor. Bestyrelsen konstituerede sig med Jacob V. Petersen som formand og

Linå Andelsfryseboks
Interessen var stor i Linå. Snakken gik. Morsomt er det, at iagt26

kasserer. Han var landmand og
sognefoged, for øvrigt ligesom
hans far havde været. Desuden
sad Daniel Danielsen i sognerådet. Man valgte sine kårende folk
med omhu.
Dagen efter var bestyrelsen
samlet for at tage stilling til to tilbud om frysehusets placering.
Begge var vederlagsfrie for foreningen. Det ene var fra gårdejer
Anders Møller om en plads i hans
grusgrav. Det andet var fra
skræddermester Christian Bach,
der tilbød plads i sin have. Bestyrelsen valgte Bachs have, da den
lå centralt midt i byen – Linå Bygade 13.

sen sig, For øvrigt Jørgen Danielsens morfar.
Indvendig var en sokkel, hvorpå
frysemaskineriet og boksene var
anbragt. Det begyndte med 18
hele bokse - ni på hver side anbragt som skabe tre og tre over
hinanden. Senere i 1953 udvidet
til i alt 24 bokse, vandret og lodret
adskilt af stålplader. Mange var
udlejet som halve bokse. En helboks blev delt i to med en metalplade. Hylden i boksen var ligeledes af metal, hvilket fremmede
nedfrysningen.
Kølemaskineriet var af mærket
Sabroe, en kølemaskinefabrik i
Aarhus, og boksene var fra firmaet Atlas i København. Hermed
benyttede Carl Sinding sig af de 2
ældste firmaer på området.
Murerarbejdet blev udført at Hjalmar Nielsen for i alt 2.046,20 kr.
Han fik et a’conto beløb på 1500
kr. til indkøb af materialer.
Tømrerarbejdet blev udført af
Evald Jensen for 1.036,68 kr. Det
elektriske blev betroet installatør
P. Nielsen Linå for 838,70 kr.
Det helt grundlæggende – frysemaskinen og boksene – var
selvfølgelig lagt i hænderne på
Carl Sinding, til hvem der blev
udbetalt 15.651,79 kr.
Der var også udgifter til landmåler. Det udskilte stykke af Bachs
have samt en 1 meter bred vej til
frysehuset skulle nu matrikuleres
til Linå by matr. 55c af matr. Nr.
55b. Det kostede 89 kr.
Alt i alt beløb udgifterne sig til
19.762,45. Tæt på de beregnede
20.000 kr.

Opførelse af frysehuset.
Formanden havde fået et mundtlig tilsagn fra Silkeborg Bank om
at låne 20.000 kr, da beregninger
viste, at dette ville være omkostningerne. Lånet skulle tilbagebetales over 20 år til en procent over
højeste indlånsrente.
Huset blev opført efter en tegning af Carl Sinding. I dag kunne
man kalde byggeriet minimalistisk. Forstået på den måde, at
der kun skulle være det helt nødvendige. Det var et frysehus og
ikke en villa. Huset var på 18 kvadratmeter med én dør, ét vindue
samt ventilationsåbning, og blev
opført i røde teglsten med tag af
tagpap. Da det blev bygget om
vinteren, var det nødvendigt, at
der blev ”fyret” i en lille kakkelovn
om natten, således at mureren
kunne fortsætte sit arbejde næste
dag. Dette job påtog Kristian Niel27

Linå Andelsfryseboks. Som bygningen ser ud i dag.
Ikke meget er forandret siden den
blev overdraget
efter opførelsen i
1951.

Så stod huset der med indhold.
Fryseriet blev sat i gang onsdag
den 31. januar 1951. Det fungerede i 30 år. I Mollerup var funktionsperioden 15 år.

var jo dengang i 50’erne i kontanter. Den sidste formand, Jørgen
Danielsen, fortæller at han ofte
blev mødt med et: ” Nå, kommer
du allerede igen.” Et sådan udbrud hænger sammen med, at da
først fryseriet var etableret, ja så
kørte det bare. Der kom stort set
ingen til de årlige generalforsamlinger. Først da foreningen i 1980
skulle nedlægges, var fremmødet
stort. Ellers var det blevet en almindelig dagligdagsting, der blot
fungerede. Men det kostede selvfølgelig den årlige leje, og den
holdt sig på et fornuftigt niveau.
På den første generalforsamling
i 1951 var konsulent frk. Jensen
fra Landboforeningen til stede.
Hun ”gav forskellige oplysninger
vedrørende frysning”. Det var før
plastikposernes tid, så indpakningen var kraftigt pergamentpapir
omvundet med brunt papir og
holdt sammen af en snor. Selvføl-

Foreningens virke
Medlemskabet af fryseboksen var
knyttet til matriklen, således at
ved salg gik andelen til den nye
ejer. Man kunne selvfølgelig også
afhænde sit medlemskab, hvis
der var aftagere. I begyndelsen
var indskuddet 60 kr. for en hel
boks og 30 kr. for en halv. Lejen
var henholdsvis 9,50 og 5 kr. pr
halvår. En hel boks var på 60 l.
Den kunne rumme en halv slagterigris, men var for lille til julegrisen, som var større og federe. En
almindelig fryser i dag er mellem
300 og 400 liter. Beløbet blev opkrævet ved, at kassereren, som
også var formand, personlig gik
rundt i byen til andelshaverne. Alt
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gelig var der husmødre, som
nummererede deres pakker. Så
havde man en liste derhjemme
med numrene. På den måde havde man kontrol med pakkerne og
kunne se hvilket ”nr,” der skulle
hentes hjem. Den gode husholdningskonsulent har nok også givet
en oversigt over, hvilke varer der
kunne fryses og deres behandling. Det ses i regnskabsbogen, at
hendes honorar var 15 kr.
Ellers er det ikke de store noteringer, der er i forhandlingsprotokollen. Dog allerede i 1953, som
tidligere omtalt, udvides antallet af
frysebokse til i alt 24. Det skyldes,
at ti nye andelshavere stod på
venteliste. Firmaet Carl Sinding
klarede også udvidelsen for et
beløb på 4.670,00 kr. Et beløb
som blev lånt i banken. Nu er indskuddet 130 kr for en hel boks.
Medlemstallet er nu i 1953 oppe
på 40, hvoraf kun de otte har hele
bokse, altså deler 32 andelshavere de resterende 16 bokse.
I 1955 er der behov for systematisk rengøring af frysehuset.
Ruth Sørensen antages til arbejdet for 45 kr årligt. Før den tid har
man skullet gøre rent efter sig, og
det har nok ikke været optimalt.
Nået til 1959 konstaterede bestyrelsen, at strømforbruget er stigende. Det skyldes, at der skal en
afrimning til. Dette vedtager generalforsamlingen, og det er selvfølgelig bestyrelsen, der bestemmer
hvornår. Der udsendes følgende
besked til andelshaverne:
Det meddeles herved, at afrimning af boksen vil finde sted tirs-

dag den 11.ds.
Tømning af boksen skal finde
sted kl 9 og bliver den ikke tømt til
denne tid, vil bestyrelsen lade den
tømme uden ansvar.
Der vil blive truffet foranstaltning
til opbevaring af varerne indtil de
igen kan lægges ind. Tag emballage med. Bestyrelsen”
Afrimningen foregik ved, at alle
frostvarerne om morgenen kom
over i vandværket, som lå ved
siden af. Her var en fast lav temperatur. Frysemaskinen blev slukket, spande med varmt vand blev
sat ind i fryserummene, som var
åbne - ligesom dør og vindue. Her
stod det varme vand og gjorde
isen mør. Isen blev skrabet af og
fejet ud – der var ingen afløb i
frysehuset. Afrimningen skete
omkring sankthans på grund af
høj udetemperatur.
Ruth Sørensen blev i 1961 betalt 30 kr. for afrimning, desuden
var der en udgift på 10 kr. til
varmt vand. I 1976 var betalingen
125 kr.
Det varme vand blev fra 1960
hentet i spande hos formanden
Josef Jørgensen - næsten nabo til
frysehuset. Vandet blev varmet i
en gruekedel. For øvrigt fortsatte
Ruth Sørensen med afrimningen
indtil 1976. Efter afrimningen var
der kaffe hos Josef og hans kone
Mette. Herunder gik snakken og
alle var opdateret med byens udvikling, når man forlod kaffebordet.
Ideen med at opbevare varerne
i vandværket kunne nok ikke klare
nutidens miljøkrav. Næste år på
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Jørgen Danielsen, Fryseboksen sidste formand, 1977 - 1981. I dag 75
år. Ruth Sørensen, som i mange år stod for afrimning af boksene. I
dag 88 år.
generalforsamlingen bliver der
vedtaget, at afrimning skal ske
årlig.
Som i så mange foreninger,
også i dag, er det formanden der
trækker det store læs. Her i fryseboksen er han også kasserer. I
1963 beslutter andelshaverne, at
formanden for pasning af fryseboks samt opkrævning skal aflønnes med 2 kr. på medlem. Det vil
sige 86 kr. om året.

1960. Det kunne eleverne også få
glæde af at vide. Det er godt med
nemme regler. De gode tider
mærkes nu blandt andelshaverne
i Linå. Flere og flere får bedre
økonomiske vilkår. Følgen heraf
er, at folk får råd til bl.a. egen fryser. F.eks. tilbød Brugsen frysere
til fornuftig pris. Det slår igennem
på generalforsamlingen i 1964,
som vedtager ”at der ikke skal
betales indskud for nye medlemmer, da tiden går i retning af egne
hjemmefryser.” Bestyrelsen er af
den mening, at det er lettere at
holde boksene udlejet uden indskud. Det samme fænomen ses,

Nye tider
Den gamle skolelærer, undertegnede, har den tommelfingerregel,
at ”de gode tider” begynder i
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da man i 1966 vedtager, at bokslejer halveres, indtil der træffes
anden aftale – det sker først efter
10 år.
Det går nu også godt for foreningen, da man kan betale ekstra afdrag på lånet. Alt er i en rolig
gænge og referaterne fra generalforsamlingerne er korte og enslydende igennem årene fra 1966 –
1976: ” Regnskabet oplæses af
formanden – det godkendes enstemmigt – valgene.” Til gengæld
er regningen fra generalforsamlingen ikke stort. F.eks. 1977: udgift
til forsamlingshuset: 5 gange kaffe 50 kr. samt 2 cerutter 2 kr. Møderne blev altid afholdt i Forsamlingshuset og her var der næste
møde hver aften af en eller anden
art. Hvis det kneb med pladsen
holdt fryseboksen bestyrelsesmøde i privaten.
Man havde også en årlig udgift
til tjære samt tjæring af husets
tag.
De gode tider betød også prisstigninger. For fryseboksen var
det strømprisens stigning, der
slog igennem. Strøm fik foreningen fra EGO i Bjerringbro, et højspændingsværk hvis ledningsnet
gik forbi Linå til Laven. Det havde
været sådan siden 1923. Fra
1973 var navnet Midtjysk Elforsyning. I 1951 begyndte man med
en boksleje på 10 kr. årlig for en
halvboks. I 1975 sættes den leje
op med 10 kr. for en halv boks –
fra 30 til 40 kr, - 77 kr. for en hel
boks. Året for nedlæggelse er den
årlige leje henholdsvis 97 kr. og
50 kr. Det ser ud som om lånet er

betalt 1. januar 1960. Tilbagebetaling på den halve lånetid.
Bestyrelsen passer godt på kølemaskineriet. Hvert år er der service på det af ”Kølemontøren” fra
Silkeborg, der også påfylder ny
freon – 2 til 5 kg. Elmotoren, der
driver kølesystemet, er jævnlig
hos montør i Silkeborg. Formanden, der også er driftsleder, afmonterer dele af maskinen og
kører selv til Silkeborg med det.
Slidte dele udskiftes - bl.a. nye
lejer og ny kilerem. Derfor kører
maskineriet i 30 år uden nedbrud.
Der er dog undervejs problemer
med et relæ, som skal slå fra når
den rette køletemperatur er nået,
nemlig minus 18 grader. Det havde svært ved at slå til igen, og det
kan tilsyneladende ikke rettes,
derfor lader driftslederen maskinen køre uden at slå fra. Det er
klart ikke den bedste løsning,
men godt nok. Det bliver ikke urimeligt dyrt i strømforbrug – i alt
fald billigere end en ny maskine.
Den sidste formand, Jørgen Danielsen, fortæller, at hans erindring
siger ham, at der aldrig var hængelåse på de enkelte bokse, men
naturligvis var yderdøren låst.
Han husker heller ikke, at noget
er blevet stjålet.
I de efterladte bilag findes et
andragende til en generalforsamling med et spørgsmål fra et medlem, om muligheden for erstatning
for optøet kød på grund af en
utæt boksdør. Bestyrelsen svarer:
”Andelsfryseriet har ingen ansvar
for kødet.”
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Fryseboksens sidste år
Efterhånden har mange fået egen
fryser. For mange af disse er det
en billig løsning at have ekstra
bokskapacitet ved at leje en boks
i frysehuset. Men det går mod
slutningen. Maskineriet var nedslidt – og der skulle efterisoleres.
Alt i alt en forventet udgift på 20 –
30.000 kr.
Bestyrelsen omdeler følgende
indkaldelse til generalforsamling:
Linå Frysebox afholder årlig generalforsamling i Linå Forsamlingshus.
Tirsdag den 19.2., kl. 20.
Eventuelt.
Økonomiske situation.
Vær venlig at møde op.
Bestyrelsen.
Der mødte 15 andelshavere op,
hvilket var nyt for bestyrelsen,
som tidligere omtalt.
Det har drejet sig om nedlæggelse af foreningen. Vedtægterne
eksisterer ikke længere, men der
har helt givet været en paragraf
om, at ved nedlæggelse af foreningen skulle der to på hinanden
følgende generalforsamlinger til at
stemme for nedlæggelsen. Man
beslutter, at fryseboksen fungerer
til 1. november samme år (1980),
og der indkaldes til generalforsamling igen til oktober.
Udgift var denne gang 323,50
kr. for 14 kaffe – 14 ostemadder –
og 14 stykker med rullepølse.
Den 21. oktober møder 13 andelshavere op. De vedtager med
ni stemmer mod fire at nedlægge
boksen. Der har været nogle, som
godt ville have fortsat med den

”velfærdsservice”, som fryseboksen var—heriblandt fryseboksens
mangeårige formand, Josef Jørgensen. Han var formand i 17 år
og efter sin formandstid tilsynsførende med hus og maskineri.
I Gjern Herreds Folkeblad indrykkes følgende notits
Linå frysebox udbydes til salg til
højest bydende.
Tilbud inden 15. november.
Boxen lukker pr 1. november.
Der indkommer to tilbud. Et på
1000 kr. og et på 3000 kr. Med i
handlen medfølger alt inventar,
som køber kan råde over og evt.
sælge. De der endnu har varer i
frysehuset, får besked om at tømme boksene inden 1. november.
Papirarbejde ved salg af huset
forestås af landsretssagfører Poul
Christensen fra Silkeborg.
Nu er der blot tilbage at gøre
boet op. Slutregnskabet viser en
kassebeholdning på 3039,52 kr.
Det giver en udbetaling til hver
halvboks på 63,53 kr. Jørgen Danielsen udskriver beløbet på en
check til hver andelshaver.
De fire formænd i de 30 år var:
Jacob V. Petersen (1950-1952)
Erling Petersen (1953-1959)
Josef Jørgensen (1960-1976)
Jørgen Danielsen (1977-1981).
I dag ejes frysehuset af Linå
Vandværk, som ligger ved siden
af det gamle frysehus.
Efter at det var handlet et par
gange, købte vandværket det for
at benytte det som materialehus.
En epoke på vej mod bedre tider
sluttede i 1981 efter 30 år.
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Fra min opvækst i Silkeborg
Af Ib Hjorth

Jeg blev født på Frydensgade 32
1.sal i 1934. Min mor havde ønsket sig en pige, men hun fik altså
en lille spinkel dreng med lange
øjenvipper og det måtte hun så
leve med. Jeg gjorde det i hvert
fald og gør det endnu.

dede som teglværkschauffør og
fik mange kræfter, som var nødvendige, når der skulle læses tagog mursten på og af lastbilen.
Vi flyttede senere til Kirkebakken i nærheden af Torvet (i dag
trapperne ved Torvecentret).
På hjørnet ved Fredensgade var
der en udstilling af gravsten og
det var jo meget smart lige ved
siden af kirken. Stenhuggeren
boede i øvrigt lidt længere nede
ad Fredensgade.
Jeg husker, at man var i gang
med at bygge en rutebilstation på
den anden side af kirken og at det
skulle blive den mest moderne i
landet. Dengang havde rutebilerne bagagen på taget, så nu kunne man i den nye bygning køre
bagagen direkte ud på rutebilernes tag. Bilerne ændredes dog ret
hurtig, så bagagen skulle være
bagest i busserne og så var den
moderne rutebilstation pludselig
ikke så moderne længere.
Ikke langt fra vores lejlighed på
Kirkebakken lå byens ældste bygning, Hovedgården. Her kom jeg
på asyl, mens min mor og far var
på arbejde. Det var jeg meget ked
af, så mor ansatte en barnepige,
Gerda, som så også skulle gøre
rent. Vi boede i stuen i en to etagers ejendom. I kælderen boede
en lille rullekone med sin mand,
som de voksne kaldte for Galfrans, fordi han altid skældte ud.

Huset i Frydensgade.
Min mor hed Ebba Hjorth Poulsen
syede på en trikotagefabrik og var
en pæn, sød og arbejdsom kvinde. Min far hed Kristian Andreas
Poulsen (kaldet Bette Drejs) og
var en lille glad mand. Han arbej-

Ebba og Kristian Poulsen, mine
forældre på fars teglværkslastbil.
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Tegning af Hovedgården. Ib Hjorth, 1980.
Børn var han ikke meget for og
alle var bange for ham.
Da jeg nåede skolealderen flyttede vi igen. Denne gang til
Ewaldsvej 56 i den vestlige bydel.
I dette kvarter var der flere jævnaldrende drenge end på Kirkebakken. Samtidig fik far kortere til sit
arbejde i Lysbro.
Mor blev hjemmegående husmor, og det var jeg glad for. Mine
forældre købte nabogrunden. Her
dyrkede vi grønsager og holdt
høns og duer.
24. februar 1940 fik jeg lillebror
Finn og 9. april besatte tyskerne
Danmark og det betød en hel ny
hverdag for mig. De tyske tropper
havde besluttet sig for at gøre
kurstedet Silkeborg Bad til deres

hovedkvarter i Danmark (fra
1943), og det var et helt normalt
syn, at rigtig mange soldater, der
mange gange sang flot flerstemmig, kom forbi på Ewaldsvej. Så
der var meget spændende at høre og se på.
Jeg husker tydeligt, at jeg under
et familiebesøg hos mors familie i
Grauballe hørte harmonikamusik
og gik efter lyden, som kom fra et
loftværelse. Her sad en ældre
tysk soldat og spillede og jeg gik
ind for at høre den dejlige musik.
Soldaten spillede på en toradet
harmonika og sang til. Familien
var blevet tvunget til at have soldaten boende og han så venlig
ud. Jeg blev dog hurtigt hentet ind
i stuen, da mor fandt mig. Hun
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ville ikke have, at jeg var inde hos
tyskeren og det forstod jeg ikke
meget af.
Der var en dejlig skov og mose i
nærheden og en stor grusgrav,
hvor vi kunne lege. Nørre Allé
blev senere til Søndre Ringvej og
Ewaldsvej blev lukket med en
betonmur. De sandvolde, hvor
vejen skulle bygges, kørte tyskerne rundt i med deres tanks, når
de skulle træne. Der blev bygget
en bunker til områdets beboere,
men også kælderen under stuen
blev omdannet til beskyttelsesrum
og en stor kasse med sand blev
placeret foran kældervinduet. Vi
var kun dernede få gange, når der
var luftalarm. Far ville hellere stå i
gadedøren for at se, når de tyske
lyskastere på Badet ramte engelske fly, som fløj ind over området
om natten.

telefonforbindelsen igen. Da det
blev kendt blandt vore forældre,
blev det stoppet. Det kunne jo
blive en farlig leg, hvis tyskerne
opdagede os.
Finn og jeg havde brug for at få
fjernet mandler og polypper. Det
kunne man kun få gjort i Aarhus
Så vi måtte med toget fra banegården. Mor kunne ikke være ved
os begge derude, så hun overtalte sin veninde og kollega, Ellen, til
at tage med. Jeg husker, at jeg
blev bedøvet med æter og det
blev en lang tur hjem med toget.
Far hentede os med sin cykel på
banegården og jeg sad midt i
dobbeltsengen om natten med
smerter.
Danmark blev befriet om aftenen 4. maj 1945 og jeg løb rundt
på gaden sammen med de andre
børn og svingede med Dannebrogsflag. En af forældrene stod
og lappede en cykel. Det var
svært at skaffe nye slanger, så
det var lap på lap og mange kørte
på fast gummi. Da der kom en
tysk soldat gående på vej mod
Badet, syntes han åbenbart, at
han skulle have et rap med slangen. Det fik selvfølgelig soldaten
til at reagere kraftig og han gjorde
klar til at ville slås med "slangelapperen". Det blev dog stoppet af
andre voksne, som kunne fortælle
soldaten, at krigen var slut og at
han skulle gå videre og gerne
mod grænsen.
Alle var glade og der var feststemning hele natten. Næste dag,
5. maj, fulgtes jeg med far op på
Torvet, hvor der var stor ståhej.

Fra Ewaldsvej, tre kammerater.
Her fotograferet foran byggegrunden.
Det var meget populært at lave
stenslynger og de blev brugt til at
skyde telefonklokker ned langs
med Bryrupbanen. Det passede
ikke tyskerne på badet, så de
kom på dræsiner for at etablere
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Min klasse på Vestre skole. Jeg står i øverste række nærmest lærer Thorlund.
Frihedskæmperne tog værnemagere til fange. Og de piger, der
havde haft tyske kærester, fik håret klippet af og blev derefter kørt
rundt i byen på lastbiler, så folk i
byen kunne få afløb for deres harme og spytte på og efter dem.
Pigerne syntes naturligvis ikke om
denne udstilling, men det tog man
ikke hensyn til. Jeg syntes, at det
var synd, men far sagde, at de
selv havde været ude om det.
Jeg fik endnu en lillebror, som
kom til at hedde Steen. Han var
syg som lille og kom på sygehuset. Lægerne kunne ikke finde ud
af, hvad han fejlede og han var
indlagt på en afdeling for smittefare og måtte ikke få besøg. Vi
kunne dog kigge ind til ham gennem en rude, men mor var selv-

følgelig meget bekymret for, hvad
der skulle ske med Steen. Han
blev dog udskrevet uden navn på
sygdommen.

Ib som FDF'er Ewaldsvej 56 i baggrunden.
36

Jeg begyndte på Vestre Skole i
1942 og det var spændende at få
klassekammerater og lære noget.
Jeg kom i 1947 på sommerlejr
”Rødhus” i nærheden af Silkeborg. Her havde Sct. Georgsgildet
(gamle spejdere) skabt mulighed
for, at børn kunne komme på
sommerlejr i nærheden af Slåensø og savværket. De større
drenge mente ikke, at jeg kunne
ramme en elektrisk hegnstråd,
når jeg tissede. Det kunne jeg, og
de grinte, da jeg skreg og røg
baglæns. Det var også her nogle
ældre spejdere, fik mig til at synge for hele lejren. Jeg skulle synge ”En lille nisse rejste” og når jeg
nåede til.. Stormogulen, skulle jeg
lade, som om jeg ikke kunne huske navnet, og efter et par forsøg
skulle jeg grædende råbe: Han
kom ikke længere! Jeg fik bifald
for min sang. Det var første gang
jeg optrådte på de såkaldte ”skrå

Nielsen boede og jeg blev indmeldt. FDF holdt til hos KFUM på
Nygade. Der var mødelokaler i
mellembygningen
over
mod
KFUK på Bindslevs Plads. På 1.
sal i hovedbygningen var der en
stor sal, som blev brugt ved store
arrangementer. Vi tog på cykelture med telt til f.eks. Glarbo og
skulle selv sørge for mad. Desserten var som regel budding
med kirsebærsovs. Første gang vi
skulle lave det, havde vi åbenbart
læst forkert på opskriften, for vi
havde alt for meget til vores lille
trop på ca. seks pilte, som vi vist
blev kaldt. Så det efterlod vi til
interesserede dyr i skovbrynet. Jeg blev desværre ikke optaget i deres orkester.
Far havde en toradet knapharmonika, som han spillede på efter
gehør, mens han trådte takten
med foden. Den lærte jeg at spille
på og gav numre til skolefester og
udflugter med klassen.
Huset, som vi havde fået bygget
på nabogrunden, var klar til indflytning. Så det var spændende at
komme hjem til et helt nyt hus,
der lugtede af nyferniserede gulve. Her kunne jeg få et værelse i
kælderen sammen med min lillebror. Jeg havde leget meget i huset under opførelsen, så jeg
kendte godt rammerne, men det
var noget helt andet, at jeg nu
skulle sove der. Det var et toetagers hus, så det havde ikke været helt ufarligt at jage hinanden
rundt i spærene, mens vi fægtede
med træsværd over trappehullet.
Mine forældre købte en grund

Ib med harmonika i haven.
brædder”.
Jeg havde lyst til at blive FDF’er
og håbede på at komme i deres
orkester. Mor fulgte mig op på
Torvet, hvor formanden, Johs.
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ved Skovløbervej i nærheden af
Lysbro Teglværk og her byggede
far, sammen med sin gode chaufførkollega og ven Svend fra teglværket, et lille sommerhus med et
lokum med spand i et skur til haveredskaber. Når spanden var
fuld, blev den tømt ud i et hul i
nærheden af det sted, hvor vi
havde rabarber. Der var mange
store træer på grunden, men de
blev fældet og rødderne fjernet,
så der kunne blive en have. Da
det meste var sand, kørte far noget komøg på og haven blev
håndgravet for at få det blandet
godt rundt.
Der var fire køjesovepladser, en
lille stue samt et lille køkken med
vandhane. Smeden i Lysbro, Peter Mogensen, havde lavet et
navn i smedejern til huset, som
skulle hedde ”Læ”.
Vi var der en del om sommeren,
når det var godt vejr. Der var ikke
strøm i huset, så vi klarede os
med petroleumslamper og far
spillede musik på en gammel rejsegrammofon. Det var mest plader med gammeldags dansemusik og mor og far kunne godt tage
sig en svingom foran huset.
Under krigen dyrkede min far
tobaksplanter på grunden og bladene blev hængt til tørre i huset.
Senere blev de hakket hjemme i
køkkenet og tilsat noget i små
flasker. Det blev opbevaret i en
lille tønde, hvor der tidligere havde været smøreolie. Om far kunne lide tobakken, husker jeg ikke,
men da vi som store drenge skulle prøve at ryge piber, tog vi det

med over i skoven. Vi blev selvfølgelig syge af det og kastede
op.
Vi havde problemer med vores
ulykkesforsikring og blev bedt om
at finde et andet selskab, fordi der
var for mange ulykker. Det undrede os, at det var lovligt bare at
opsige os. Men det var nok, som
det skulle være og vi fandt en forsikring som godt ville overtage os.
Det var særlig mig, der var skyld i
de mange skader. Jeg formåede,
at rydde fortænderne på to drenge fra kvarteret. Den ene gang
var på et tivoli i Lunden, hvor en
kant på en spillemaskine hoppede
op i tænderne på ham. Jeg havde
løftet maskinen op for at få spillekugler frem. Så kom drengens far
og ville have erstatning. Anden
gang var det et skud med en
stenslynge, som lavede et hul i
tandrækken hos Ejler og så var
den gal igen. Derudover cyklede
Steen ud i siden på en cykel med
sygekasse-Pedersen. Det var vist
det, der kostede os forsikringen.
Efter krigen var det populært at
klæde sig ud som frihedskæmper.
Stålhjelmene, som vi drenge
brugte, var gamle lygtehuse fra
lastbiler, der skulle hugges op. De
stod på en bilskrotplads i kanten
af skoven ved Lysbro. Opsynsmanden, som boede på pladsen,
blev kaldt Skovtrolden og han
havde to glubske vagthunde.
Men det lykkedes som regel at
aflede deres opmærksom et andet sted i indhegningen så vi kunne kravle ind og få fat i lygterne,
der blev foret med aviser mod de
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skarpe kanter. Maskinpistolerne
lavede vi selv af gamle rør og
brædder. Mor havde, som de andre drenges mødre, lavet et frihedskæmperarmbind, som blev
båret med stolte miner. Tipvognskasserne i grusgraven var vendt
på hovedet, så man kunne lave
hule inde under dem og der have
et gemmested. De større drenge
fik til tider lokket piger med ind i
”hulerne”, og så kunne vi ”små”
frihedskæmpere holde vagt udenfor. Der blev aftalt bankesignaler,
hvis en af pigernes forældre dukkede op.
Da englænderne kom til Silkeborg i deres jeeps og kampvogne
afvæbnede de tyskerne, der efterfølgende forlod Silkeborg Bad til
fods. Jeg overværede, hvordan
de blev sendt ud fra Badet.
Lige efter, at tyskerne havde
forladt Badet, var det en spændende og farlig legeplads, når vi
gik på opdagelse i de store bunkers. Senere blev gitterlågerne
låst og huller lukket med brædder,
så man ikke kunne komme ind.
De større drenge og voksne
mænd fiskede jævnligt tyske efterladenskaber op af Ørnsø ved
hjælp af river og kroge. Det var
mange spændende og farlige
ting, der blev fisket op i bådene.
Det mest almindelige var patroner, dolke, bajonetter, geværer og
stålhjelme. Da politiet igen kom i
funktion, kørte de rundt gaderne
og bad forældrene og andre sørge for, at alle de fundne ting blev
lagt ud på fortovet, så kom de
senere med en lastbil og indsam-

lede dem. Det var dog ikke alle
effekter, der blev lagt ud på fortovet. Senere var der nogle, der
pralede med, at de stadig havde
f.eks. Hitler-jugenddolke, stålhjelme, patrontasker, gasmasker,
feltflasker m.m., og de blev handlet.
Det var spændende at lege i
skoven, hvor man ved hjælp af
springstænger kunne krydse mosehuller og brede grøfter. Specielt
Pøtsøgrøften kunne være svær at
komme over, og faldt man i, var
det ikke rart at komme hjem. Man
lugtede slemt, fordi grøften var
afløb fra et renseanlæg og så
kunne man risikere at komme i
skyllekaret i vaskekælderen.
Da vi flyttede ind i det nye hus i
1947 begyndte mor at sy hjemme
i kælderen. Hun havde købt en
elektrisk symaskine og syede for
folk og forskellige firmaer i byen.
Mor var god til at få gamle ting til
at se nye ud. F.eks. klippede hun
det nederste på bagsiden af pæne skjorter og syede nye flipper,
hvis de var slidt op. Jeg cyklede
også tit på mors cykel til Damgaard Nielsen i Nygade og til
skræddermester Eriksen i Vestergade for at aflevere f.eks. jakker
eller få klippet stof til syning med
hjem.
Fløde var en mangelvare under
og efter krigen, så vi købte flødeskum på mejeriet i Nygade. Jeg
fik en porcelænskande med og
cyklede afsted på mors cykel,
men måtte stå op for at kunne nå
pedalerne. Da jeg cyklede hjem,
var jeg så uheldig at ramme en
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sort parkeret bil på Skolegade, så
jeg kom kun hjem med hanken.
Jeg slap for lussinger, for mor
syntes, at det var synd for mig.
Hvad bilens ejer sagde, da han
opdagede at bilen var smurt ind i
flødeskum, kan man kun gætte
sig til.
Smør var heller ikke til at skaffe.
Den eneste mulighed var at stille
sig i kø på Funder Bakke, når
mælkebilen nåede bygrænsen.
Der kunne man være heldig at få
et halvt kilo smør med hjem, men
det var jo en længere cykeltur.
Jeg havde også plads som mæl-

hvorfor konerne lo, når mælkemanden sagde, at en god hane
bliver aldrig fed. Mælkemanden
døde kort tid efter af en kræftsvulst i hjernen.
Efter skoletid fik jeg senere en
byplads i mejeri- og brødudsalget
på hjørnet af Ewaldsvej og Rolighedsvej lige over for Vestre Skole. Her kørte jeg på en stor varecykel med plads til mælkeflasker
foran, så den var tungt læsset.
Den var udtjent og den ene pedal
brækkede, så en gang røg jeg
ned på stangen og det gjorde virkelig ondt i skridtet.
Det var et hårdt job til 15 kr. om
ugen, hvoraf mor fik de 12 kr. til
hjælp i husholdningen. Jeg oplevede, at en kunde kom og klagede over et rundstykke, han havde
købt i brød- og mælkeudsalget.
Han havde forsøgt at skære det
over, men det var fyldt med glasskår. Det var meget uheldigt og
han fik selvfølgelig et nyt eller to i
stedet. Der blev ringet til bageren
og de måtte indrømme, at de havde samlet glasskår op med en
klump dej, som så desværre var
røget med på pladen med rundstykkerne, inden de kom i ovnen.
Mor havde et rengøringsjob hos
bagermester Sofus Christensen
på Frederiksberggade og det var
efter spisetid om aftenen i hverdage. Hun kom tit hjem med kager
og rester, som de ikke havde fået
solgt i butikken og det nød vi. Jeg
klarede så oprydningen efter aftensmaden, mens far læste avisen, hvis han da ikke faldt i søvn
efter en lang arbejdsdag.

Ismejeriet hvor jeg arbejdede.
kedreng hos en mælkemand, der
kørte rundt i vest-kvarteret med
hestevogn. Det betød, at jeg skulle tidligt op, for jeg skulle møde kl.
6 på mejeriet i Nygade, der lå
længst ned mod Søndergade. Her
var hest og vogn parkeret.
Der skulle læsses store isblokke på vognen, som skulle
med til de kunder, der havde et
skab eller en balje til opbevaring
af fødevarer. De sidste på ruten
måtte finde sig i, at meget af isen
var tøet på vejen. Mælkemanden
tabte sig og jeg kunne ikke forstå,
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Ewaldsvej blev lukket med en
mur, da Søndre Ringvej skulle
bygges færdig. Der blev så lavet
en ny vej, som også blev opkaldt
efter en kunstner her i digterkvarteret, nemlig Heiberg. Der blev
hurtig bygget huse ved vejen og
marken, som før og under krigen
havde været brugt som tørreplads
for tørv, forsvandt.
I skoven på den anden side af
Bryrupbanen blev der bygget jordhuler af de større drenge. De var
svære at finde, for de havde camoufleret dem godt. Det lykkedes
dog at aflure dem, så jeg sammen
med kammeraterne, kunne komme ned ad stigen for at se en af
em indvendig. Der var en lille ovn
og en rude i taget, som ikke kunne ses ovenfra.
En dag opdagede vi, at Pøtsøgrøften var fyldt med fisk og så

gik fangsten i gang. Fiskene blev
sat på afbarkede grene og stolt
båret hjem. Vi havde håbet på ros
fra de voksne, men sådan blev
det ikke. Tværtimod fik vi skældud. For det var skaller, som var
blevet sat ud i Lyngsø for at gøre
den mindre forurenet, men det
anede vi ikke.
Jeg elskede sne og var meget
glad for at løbe på ski i skovene
og på banedæmningen, hvor vi
havde bygget et lille skihop. Senere løb jeg sammen med andre
skiløbere til bakkerne ved Thorsø,
Duedalsbjerg, hvor skiklubben
havde besøg af nordmænd m.fl.
der skulle lave opvisning i skihop.
Det var imponerende at se, hvor
langt de kunne hoppe og så fik
stoppet igen, inden de ramte træerne. Efter opvisningen forsøgte
vi også på egne ski at bruge bakken med start halvvejs oppe, men
det var ikke langt, vi hoppede og
de fleste faldt inden de nåede
bunden.
Om vinteren var det også muligt
at løbe på skøjter på Kalgårdsvig.
Vi startede i Lunden, hvor der var
opsat bænke og lys, så man kunne sidde og spænde skøjterne på
skistøvlerne ved hjælp af en såkaldt skøjtenøgle. Der var også
nogle få løbere, der havde skøjterne skruet direkte på fine langskaftede støvler. Jeg husker en
fin dame, der kom med en rejsegrammofon som hun placerede
på isen og løb i takt til musikken.
Det så flot ud.
Vi havde hørt, at der var en flot
hule i skoven ved Ørnsø, på mod-

Duedalbjerg billedtekst: Skihopstævne på Duedalbjerg i 1946. Det
var lidt af et tilløbsstykke bla. på
grund af gæsterne fra Norge.
41

satte side af Badet og den måtte
Ejler, Leo og jeg ud at se. Vi fandt
den, men blev noget skuffede. Vi
troede, at det var en flot hule,
men det var kun nogle grene
dækket med meget tørre blade.
Der var en ovn i hulen, og der lå
tændstikker. Vi prøvede at tænde
op med det resultat, at det hele
begyndte at brænde. Det gjorde
skoven desværre også, for i foråret var alt tørt. Vi prøvede at
slukke ilden med vand fra en flaske, der lå i hulen, men det var
ikke vand men sprit, så det havde
den modsatte virkning.
Vi løb i fuld fart hjem til Ewaldsvej og lod som ingenting, men vi
kunne se røgen.
Det var der åbenbart også andre, der havde, for pludselig kunne vi høre sirenen fra en brandbil.
Den kom ad Ewaldsvej, og der
stod brandmænd på siderne af
bilen. Leo tissede i bukserne af
skræk og hans mor, som stod ved
siden af på fortovet ville vide,
hvorfor han var sådan en gris.
”Det er os der har tændt ild”, og
så måtte vi hver især indrømme
over for forældrene. Politiet blev
også inddraget, og vi måtte love,
at noget sådant ville vi aldrig gøre
mere.
Jeg kunne godt lide at gå i skole og klarede mig rimelig godt,
selvom jeg stammede en del, når
jeg skulle læse op. Jeg kom til
talepædagog på Søndergadeskolen og her stammede jeg ikke.
Gymnastik og sang var yndlingsfagene og da jeg kom højere
op i klasserne også geografi, teg-

ning og træsløjd. Jeg var glad, da
jeg kom i mellemskolen. Jeg var
ofte meget syg, da jeg gik i underskolen, og måtte på sygehuset for
at få kulbuelys, som skulle være
godt for hævede kirtler m.m. Jeg
havde også tit ondt i ørerne med
mellemørebetændelse og trommehinden sprang, da far spillede
høj musik på radioen. Mor sagde
tit, at jeg var et lille skravl.
Mens jeg gik i underskolen
syntes min mor, at jeg skulle
trækkes i en smart pigekjole, hun
havde gemt til, når jeg skulle ud
at rasle fastelavnsmandag. Jeg
var vist ikke meget for det, men
gjorde jo, som hun sagde. I
Silkeborg maskinfabriks stiftelse
på Solbakkevej kom der en stor
dreng ud og åbnede døren. Du er
da en flot pige og du skal da have
en skilling i din rasledåse. Han
bad mig om at vende ryggen til
mens han fandt nogle penge.
Pludselig mærkede jeg, at han
hældte en kop vand ned ad min
ryg, mens han grinede højt. Jeg
blev meget våd og løb grædende
hjem for at komme af med den
våde kjole. Det var så den sidste
gang mor fik mig i en kjole og der
blev ikke samlet flere penge ind
den mandag.
I skolen var der også svømmetimer på Vestre Badeanstalt, hvor
der var en livredder, som hed
Munksø. Her lærte jeg at svømme
brystsvømning, men det gik bedst
under vandet, hvor jeg kunne
svømme 25 meter uden at skulle
op for at få luft.
På den anden side af søen lå
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Aggerholm, hvor tyskerne havde
opført en badeanstalt med omklædningsbygninger samt en flydebro og rutschebane fra seks
meters højde.
Det hele blev ødelagt efter krigen. Blandt andet fordi mange gik
op af rutschebanen med spidse
skøjter på, og så var zinken ødelagt. Den kgl. skovridder forbød
badning på Aggerholm og plantede ligefrem graner på tværs af
vejen for at standse trafikken. Det
lykkedes ikke helt, for man kunne
stadig gå og cykle dertil. At man
ikke længere kunne springe fra
tårnet var selvfølgelig kedeligt,
men et højt birketræ ved bredden
af Almindsø blev erstatningen og
kaldt ”Tarzantræet”.
Jeg blev bydreng hos guldsmed
Knud Pedersen på Søndergade.
Guldsmeden havde været friheds-

kæmper under krigen, og da jeg
fortalte, at der lå en tysk håndgranat i vandet ved Aggerholm tog
guldsmeden kontakt til politiet.
Der kom en betjent i bil og hentede mig, og jeg skulle vise betjenten, hvor håndgranaten lå. Betjenten bad mig gå ud i vandet og
hente den ind. Den blev så lagt
på gulvet i bilen på vejen hjem til
Søndergade. Da guldsmeden
hørte om denne episode, blev
han vred, ringede betjenten op og
gav udtryk for sin utilfredshed
med fremgangsmåden.
Samme guldsmed var også formand for skytteforeningen, som
trænede på skydebanen i Nordskoven. Her manglede man markører søndag formiddag, og jeg
blev antaget og lærte kunsten at
markere, hvor skuddene havde
ramt skiverne på 200 meter ba-

Aggerholm billedtekst: Tyskernes barakker på Aggerholm fotograferet i
1944
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nerne. Samtidig fik jeg, mod betaling, lov til at skyde liggende med
guldsmedens gevær og blev ret
god til det.
Svendene i guldsmedeforretningen sendte mig hver eftermiddag
over til bagerforretningen Prior for
at hente flødeskumskager. En
dag ændrede de ordren og ville
have kejsersnitter. Til min store
overraskelse forstod bagerdamen
ikke hvad jeg sagde og ville have
mig til at gentage bestillingen. Det
gjorde jeg og hun lo og sagde, at
dem havde de ingen af i dag. De
andre kunder i butikken, flest damer, lo også, så jeg var klar over,
at svendene havde lavet grin med
mig. Jeg gik tilbage og sagde de
var udsolgt og at de i øvrigt selv
kunne hente deres kejsersnitter
fremover og så lo de og sagde
undskyld. Jeg hentede ikke kage
mere efter den episode. Først
meget senere fandt jeg ud af,
hvad det betød og kunne godt
forstå morskaben.
Der var en kældernedgang fra
Søndergade og om i gården, som
vi brugte for at komme om til bagdøren. Den var en dag, da jeg
kom retur fra byen efter et skybrud, helt fyldt med vand. Jeg
opdagede det først, da jeg stod i
vand til midt på livet, så det var en
våd omgang. Det var ikke det
værste, for jeg opdagede, at der
svømmede ål rundt vandet.
En af vores naboer var fiskehandler og han havde bassiner i
kælderen. Derudover havde guldsmeden et lager med kasser med
vat i til sølvtøj. En skotøjshandler,

som også havde lager i kælderen,
fik pludselig meget travlt med at
redde hvad reddes kunne. Samme dag skyllede en masse vejbelægning ned i havnen fra Århusbakken og lukkede Sejsvej. Det
var en dag, der taltes om længe
efter.
Da jeg havde taget min mellemskoleeksamen, havde far skaffet
mig en læreplads hos Jern og
Stål på Nygade. Men da jeg senere hørte, at jeg kunne komme i
lære som modelsnedker på
Ewaldsvej, hvor de lige havde
fyret deres førsteårs-lærling, fik
jeg lov til det. Jeg kendte modelsnedkerens mor, da jeg ofte talte
med hende på mælkeruten. På
hendes opfordring besøgte han
os og da han havde set de reoler
med forsænkede og zinkede hjørnesamlinger og andre ting, jeg
havde lavet i skolen, kunne jeg
starte 1. juni 1952. Jeg gik på
Teknisk Skole på Skoletorvet og
det kunne være barsk efter en
lang arbejdsdag. Der var også
skolegang lørdag eftermiddag,
når arbejdstiden var slut kl. ca.
13.
Den ældre lærling havde åbenbart gjort rent i værkstedet i sin
fritid, men jeg startede i arbejdstiden om lørdagen og det blev påtalt af mesterens far, hvilket jeg
dog valgte at overhøre. Han var
så uheldig at få spidsen af lillefingeren i en maskinhøvl i friløb, så
blodet sprøjtede, men det tog han
ikke så nøje. Han svøbte noget
twist om og forsatte med at slibe
knive, som vi også gjorde for
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slagtere og andre forretninger.
Det var i øvrigt ikke helt ufarligt
at være lærling. For det var lærlingen, der hentede træ til drejebænkene på loftet i forhuset, hvor
forældrene boede. Om mester
Jensen havde været modstandsmand eller kun opbevarede
sprængstof, patroner og engelske
håndgranater sammen med træet, som jeg skulle hente ned i
værkstedet, ved jeg ikke, men det
kunne have ryddet hele kvarteret,
hvis uheldet var ude.
Jeg mødte kl. 7 om morgenen
og jeg skulle kigge op på gavlvinduet, når jeg cyklede ind til værkstedet. Hvis vinduet var lukket
helt op, kunne man risikere at få
morgenurin i hovedet—for gamle
Jensen, som sov på loftet, smed
sin urin ud over græsplænen.
Dette var meget tydelig for græsset var gult i en bue, der hvor han
ramte. Han måtte ikke sove i soveværelset sagde svenden. Det
ville konen ikke have. Hun var
meget missionsk og lå i sengen
på grund af sygdom og havde tit
besøg af andre missionske koner.
I læretiden kom jeg i forbindelse
med Silkeborg Ungdomsforening,
der holdt til i en tidligere pedelbolig på Vinthers Seminarium (nu
Kornmod) på Skolegade. Her var
det seminarieelever, der prøvede
deres evner af. Der blev øvet på
skuespil, som senere blev opført
på Sønderport og i sognepræstens konfirmandstue eller have,
der lå ned til Kalgårdsvig.
På børnehjælpsdagen var jeg
udklædt som abe, så i en meget

varm skinddragt og med en indsamlingsbøsse hoppede jeg rundt
på alle fire. To seminarieelever
havde mig i en jernkæde og spillede på violiner.
Ved et møde i konfirmandstuen
på præstegården havde Ungdomsforeningen besøg af en stor
kraftig mand, som havde været i
Siam i mange år. Han viste lysbilleder derudefra, men ikke alle
billederne vendte rigtigt i fremviseren, så nogle elefanter gik lodret. Præstefruen spurgte hvordan
det kunne lade sig gøre og manden svarede kvikt: De har sugekopper under fødderne kære frue
og så lo hele salen højt. Han havde også billeder af den farlige
panter, som han havde mødt i
Siam, men der var skygger af
tremmer fra buret, så det havde
nok ikke været så farligt.
Der var oplæsning og hyggeligt
samvær med sang og musik. Der
var også besøg på højskoler
f.eks. Krabbesholm i Skive og i
Østbirk ved Horsens, som vi cyklede til. Det var en god tid, som
jeg virkelig satte stor pris på. Jeg
fik også en sød kæreste, der hed
Inger og som boede lige over for
hallen på Vestergade og vi kom
sammen i længere tid.
Afholdshotellet lå på Fredensgade og her var der bal en gang
om ugen for de unge i byen. Da
det var et afholdshotel blev det i
folkemunde kaldt hotel ”Dingelfri”.
Det var nu så som så med afholdenheden. Musikkerne kom med
deres instrumenter i hænderne for
i instrumentkasserne havde de
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Det var interessant at få ansvaret for at finde navne og placere
dem i grupper, som var naturlige
for området, de var i. Der kunne
være samme navn i de kommuner, der kom ind under Silkeborg,
og det var heller ikke alle kommuner, der havde brugt gade og vejnavne, men det var et krav efter
1970. Samtidig skulle alle ejendomme have et husnummer og
det var noget nyt, specielt ude på
landet.
Jeg var klar over, at jeg blev antaget fordi jeg var modelsnedker.
Jeg kom da også til at lave mange modeller, som byplanudvalget
med flere kunne bruge i deres
beslutninger om eventuelle ændringer i byen. Stadsingeniørens
Kontor, som dengang lå på hjørnet af Rådhusgade og Vestergade på 1. sal, havde et lille værksted på 2. sal og det var her jeg
arbejdede. En spillelærerinde fru
Houmøller var nærmeste, nabo
så jeg havde musik til arbejdet.
Senere overtog kommunen hele
2. sal, så tegnestuen og andre
ingeniørkontorer flyttede med. Så
var der kolleger i nærheden og
det var dejligt. Mange af mine
gamle modeller er senere brugt i
en byudstilling på det nye rådhus
på Søvej og kan ses i vindfanget,
når man gå ind fra Østergade.
Det frivillige modelhold på Rosengårdcentret har derudover (uden
mig), senere lavet en model af
papirfabrikken og den står ved
Papirmuseet.
Stadsingeniør Lous var en fremsynet mand. Han foreslog udvi-

Afholdshotellet i Fredensgade med øgenavnet ”Dingelfri”.
nemlig øl. Hotellet var et dejligt
sted og der var altid en god stemning.
Da jeg havde afsluttet min læretid og var svend skulle jeg ind til
marinen. Jeg kom til Grønland.
Det blev en oplevelse for livet.
Jeg har været efterfølgende været flere gange i Grønland. Én
gang Grønland og man er bidt af
den fantastiske natur og rene luft!
Jeg blev senere ansat på B&O,
Silkeborg Maskinfabrik, Stadsingeniørens kontor hos Silkeborg
Kommune og her kom jeg ved
kommunesammenlægningen
i
1970, med i et lille gadenavneudvalg sammen med stadsingeniør
Tyge
Lous
og
postmester
N.P.Blandfort.
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delse af den smalle Christian 8.s
Vej og parkering under Torvet
med ind og udkørsel fra Rådhusgade og Østergade. Sidstnævnte
blev forelagt byrådet, men ikke
vedtaget.
I min tid på Stadsingeniørens
Kontor havde vi mange trafiktællinger, som blev udført med håndkraft. Vi talte i mange vejkryds for
at finde ud af trafikstrømmene og
fordelte lastbiler, personbiler, motorcykler og knallerter i forskellige
kørselsretninger hvert kvarter.
Vi begyndte med morgentrafikken
og talte videre igen sidst på eftermiddagen når trafikken vendte.
En dag, da jeg sad i bilen sammen med en kollega i Resenbrokrydset, blev der pludselig banket
på bilruden. Udenfor stod en betjent med sin cykel. Jeg rullede
ruden ned og han spurgte hvad vi
lavede. Det kunne han selvfølgelig se på de skrivetavler vi sad
med i skødet. Men problemet var,
at der var kommet en telefonbesked fra en bilist, der var meget
urolig for da han var kørt på arbejde om morgenen, havde han set
to personer i en bil i Resenbrokrydset og da han vendte hjem
igen sad de der endnu og de rørte
sig ikke. Det var selvfølgelig godt
med opmærksomhed i trafikken,
men det kunne jo hurtigt blive lidt
for morsomt, hvis det kom ud, at
to kommunalt ansatte sad som
om de var døde.

Jeg vil som afslutning nævne, at
jeg har været med i en del i Silkeborg. Jeg blev gift med skagbo og
fotograf Else i Skagen Kirke 26.
august 1961. Vi fik en lille taglejlighed på Toldbodgade og vi fik
en søn, der kom til at hedde Michael. Vi flyttede på Hjejlevej og
byggede senere et Højstrup hus
yderst på Ege Allé 275. Et godt
tilbud på et bedre hus tættere på
Ansvej gjorde, at vi flyttede ind i
nr. 97. Det var tættere på Søholthuset og Silkeborg Idrætsforening, som jeg fik meget med at
gøre som træner i fodboldungdom og senere som medlem
af Hovedbestyrelsen og Idrætssamvirket.
Vi fik en datter, som blev døbt
Jette efter min bedstemor. Jeg
har været ramt af en del alvorlige
sygdomme gennem tiderne. Den
sidste, en blodprop i hjernen, gjorde at vi måtte skille os af med
huset og flytte i vores nuværende
andelsbolig på Dalsvinget 85. Det
var også sket med at have bil og
guidejobbet m.m. på AQUA måtte
droppes. Nu klarer Else alt på sin
cykel.
Michael er orlogskaptajn og redningschef på Arktisk Kommando i
Grønland. Jette der blev uddannet typoteknikker hos Silkeborg
Bogtryk er ansat i en optikerforretning i Roskilde. Hun har to drenge
og Michael har en søn.
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Forkarl på Øster Kejlstrup 1954-55
Af Holger Busch Nielsen

Øster Kejlstrup var en herregård
lidt nord for Silkeborg, i Gødvad
Sogn, i det der nu er byens industrikvarter. Dens historie går tilbage til 1400-tallet, hvor den fra privateje blev overdraget til biskop
Bo Mogensen i Århus. I 1485 er
det nævnt, at den i 40 år har hørt
under Ring Kloster. I det 16. og
17. århundrede var den krongods
og hørte under Silkeborg Slot. I
1661 blev den sammen med den
nærliggende Vester Kejlstrup,
overdraget til vinskænk Christian
Fischer. Den var herefter i privateje til Silkeborg Kommune overtog den i 1961. Bygningerne blev
efterhånden revet ned i løbet af
1970'erne. Den eneste tilbageværende er en kartoffelkælder, der
nu er en del Søhøjlandets Landbrugsmuseum, der hører under
Søhøjlandets Landboforening.
Sidste år af mit praktiske landbrugsarbejde var på Øster Kejlstrup, som på det tidspunkt vel
var på 300 tdr. land. Jeg var forkarl med mange pligter og få beføjelser. Mine pligter omfattede
kun markarbejdet. Arbejdet med
de 55 køer blev klaret af en fodermester, hans kone og en ung
medhjælper. Den store svinebesætning, hovedsageligt slagtesvin, blev klaret af den dygtige 28
-29 årige svinefodermester, Olav
Korsgård, med baggrund i Lade-

lund Landsbrugsskole. På fodermesterens månedlige fridage
overtog jeg køerne med ekstrabetaling på 20 kr. pr. dag.
Gården blev drevet af en forpagter, Niels Chr. Tomsen. Gården ejedes af Niels Christians far,
som havde den store gård, Eriksborg i Grauballe, og af en velhavende tømmerhandler i Silkeborg.
Gården var af ejerne sikkert tænkt
som en god, langsigtet investering. Alt er nu bebygget med industribygninger og parcelhuse, så
det var en god investering.
Det kan derfor undre, at gården
var så veludbygget med stor toetages svinestald. Der var en
række af nye velindrettede værelser til karlene med centralvarme,
bad og toiletter. Værelserne var
dog i enden af svinestalden. Her
boede så Holger, Karlsen, Olav
Korsgård og Anker i de 4 kollegieværelser. I den anden række i et
større værelse boede Vilhelm.
Gårdens original.
Kostalden var ligeledes relativt
ny og velindrettet med de omkring
55 køer med tilhørende slagtekalve og andet opdræt. Hver fjerde
søndag, når køerne var mine,
stod den på malkning med tre
spandemaskiner og uendeligt
mange trillebøre med roer, ensilage og møg. Endvidere vask af 22
mælkejunger sammen med alt det
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havde jeg også en del bogføring.
Der blev ført et detaljeret arbejdsregnskab med opgørelse af tidsforbrug på de forskellige afgrøder.
Foruden karlene og Alfred var der
to - tre næsten faste daglejere. Så
ved fyraften skulle der sammentælles 54 arbejdstimer, seks
mand á ni timer. Kunne man ikke
finde på andet, kunne man jo have brugt mange timer i skoven.
Gårdens arealer var vidt forskellige, en del var meget sandet nede
i Gudenådalen. Den anden del
var almindelig god morænejord.
De to arealer var adskilt af en stejl
skovbevokset skrænt, som næsten kun kunne befares nedad.
Den store husholdning var under kommando af fru Thomsen,
som vi dog aldrig så. Det skete, at
jeg skulle køre Peter (den 5 årige
søn) i børnehave i Silkeborg i den
sorte VW, når familien var optaget. Den sorte VW havde nummer
R+ to cifre og var derfor let genkendelig. Folk hilste derfor på os,
når vi kørte forbi.
Personalet i husholdningen var
to piger, en kokkepige, Mona og
en stuepige samt Vilhelm. Vilhelm
var vel i 50’erne og boede sammen med os andre i rækken af
karleværelser. Vilhelm havde vist
altid været på gården og var efter
egen vurdering gårdens vigtigste
person. Han havde mange betydningsfulde jobs. Han passede
hønsene og delvis hestene. Han
bar brænde op til de mange kakkelovne i hovedbygningen. Hver
eftermiddag fyrede han op i centralfyret som forsynede karlekam-

Hovedbygningen på Øster Kejlstrup
fotograferet inden nedrivningen i
1971.
andet. Det var lange dage, med
kun beskeden ekstrabetaling.
Mandskabet i min afdeling bestod af 3 karle (Karlsen fra Lolland og Anker fra det lokale), mig
selv inklusiv samt af Alfred med
ansvar for de større, specielle
maskiner, bl.a. en ”stor” W6 traktor. Den blev også brugt til transport af kartofler til et kogeanlæg i
Funder, da de to grå Fergusoner
kunne umuligt klare Funder bakke.
Foruden det manuelle arbejde
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rene med varme og bad med
varmt vand. Det var guld værd!
Det skete, at Vilhelm trak i det
pæne tøj med slips og tog til Silkeborg og besøgte værtshusene.
Efter et par dage kom han hjem
igen og fortsatte sit betydningsfulde arbejde.
Beretningen om mit arbejdsliv
på Øster Kejlstrup kommer først
og fremmest til at handle om kartofler. Jeg mener, at man havde
40 tdr. land med den afgrøde. Så
kan man jo begynde at regne på
det—20 ha á 30 tons pr. ha, giver
6000 tons. En meter række svarer
til 0,6 kvm, markerne som helhed
må derfor være 33 rækkekilometer.
Efter tilberedning af markerne
var mit arbejde at køre med en torækket kartoffellægger. I begyndelsen kørte vi med heste. Hestetræk giver et blødt og roligt træk,
så læggekartoflerne forbliver i
kopelevatorkæden og bliver lagt
regelmæssigt. Kartoffellæggeren
blev derefter ombygget til traktortræk, så det var lettere at se en
ende på lægningen.
Næste proces var radrensning
og genopsætning af kammene,
det var Ankers og Karlsens arbejde! Når kartoflerne stod pænt i
rækkerne, blev jeg sendt i marken
under instruktion af konsulent
Søndergård. Jeg skulle opgrave
og fjerne alle fremmede sorter og
virussyge planter i læggekartoffelmarkerne. Markerne blev godkendt af konsulenten.
Sprøjtning mod skimmel og senere for nedvisning blev vist klaret

af en maskinstation.
Optagning skete med en torækket optager, som lagde kartofler i en pæn dobbeltrække. Et
meget stort antal koner fra Silkeborg tog så fat og samlede kartoflerne i kurve, som blev hældt i
den almindelige landbrugsvogn
trukket af heste. Opsamlingen
blev betalt pr. 100 favne. Niels
Christian opmålte rækkerne med
favnemålet. Konerne mente, han
snød dem. Og så nedlagde de
arbejdet. Derefter blev opmåling
og afregning overladt til mig, som
de åbenbart havde mere tillid til.
Kartoflerne blev så kørt til det
ventilerede kartoffelhus og læsset
ind i de mange rum, der målte 3 x
3 x 2½ meter. Næste proces var
så sorteringen med avanceret
sorteremaskine med rullebord, så
alle ukurante knolde kunne frasorteres. Min opgave var afvejning,
opsækning og kvalitetskontrol,
igen under instruktion og kontrol
af planteavlskonsulenten. Sækkene med læggekartofler blev syet
og forsynet med plombe. Affaldskartoflerne blev af Alfred kørt til
Funder og dampkogt og ensileret
i
siloen
ved
svinehuset.
De dyrkede sorter var vist Bintje
og Alfa. Bintje er en god spisekartoffel, mens den rigtydende Alfa
er brugbar som melkartoffel, foderkartoffel og til nød som melet
spisekartoffel. En stor del af alfakartoflerne blev sækket op som
skibsproviant og eksporteret i
plomberede sække.
Under mit ophold på Øster Kejlstrup oplevede vi en eller anden
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Tærskeværk af samme slags som blev brugt på Øster Kejlstrup i 1954-55.
form for arbejdskonflikt. Det har
formentlig været i foråret 1955.
Om det kun var en lokal konflikt
eller noget mere omfattende husker jeg ikke. På Øster Kejlstrup
mærkede vi i høj grad strejken.
En fodermester og de 3-4 daglejere strejkede. Tilbage var vi så
svinefodermesteren og vi 3 karle.
Vi skulle passe køerne og alt det
øvrige. Køerne var min opgave,
men jeg fik hjælp af Olav, svinefodermesteren. Markerne blev forberedt til såning af de 2 unge karle med de grå Fergusoner. Jeg
såede så markerne om natten!
Der blev en alvorlig plet på sædemandens ære. Efter en omgang
svandt det for lidt i såkassen, no-

get måtte være galt. Såmaskinens gearkasse faldt delvis ud af
hak. Så måtte jeg ud og genså
trækket.
Alt gik dog ikke i stå på Øster
Kejlstrup. Benzintankene var velopfyldte inden strejken, så Fergusonerne kunne køre hele strejkeperioden. Efter en uges tid kunne
vi igen vende tilbage til almindelig
drift.
Kornhøst (1955) foregik med
selvbinder. Det var lidt skuffende,
for lidt før høst dukkede en stor
ny mejetærsker op i maskinhuset.
Men den kom ikke ud at køre. Jeg
tror, kun den havde funktion som
afskrivningsobjekt, der måtte vist
straksafskrives 15 – 30 % af vær51

dien. Kornet blev kørt i stakhjelm
eller tærsket direkte fra marken. I
forlængelse af kostalden stod
tærskeværket, et nyt 38-tommers
Nordsten. Kornet blev så kørt hen
til loftet over den gamle hestestald og båret på loftet. Senere
blev det så kørt til møllerummet i
forlængelse
af
kostalden.
Der var som nævnt en ny 2etagers svinestald med nogle
hundrede slagtesvin. Fodringen
var lidt speciel. I vinterperioden
blev svinene fodret med sukkerroer ”ad libitum” plus 1,25 kg kraft
foderblanding, som Olav blandede af korn, kødbenmel, soyaskrå
og vist også skummetmælkspulver. I sommerperioden blev der

fodret med kogte, ensilerede kartoftler, men kun med 1 kg tilskudsfoder. Langs siden af svinestalden var der anlagt en lang silo
til de kogte, ensilerede kartofler.
Alle affaldskartofler blev kogt og
ensileret sammen med dele af
alfakartoflerne.
Øster Kejlstrup blev i 1961 overtaget af Silkeborg Kommune, der
udlagde området til industri- og
erhvervsformål.
Holger Busch Nielsen (f. 1931)
blev uddannet på Ladelund Landbrugsskole.
landbrugslærer,
cand.agro, ved Ladelund 196499. Landbrugskonsulent i Hjørring
Amt og Svendborg Amt.

Forfatteren fotograferet foran den eneste eksisterende bygning fra Øster
Kejlstrup - kartoffelkælderen, som nu er lokalt landbrugsmuseum.
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Zonen og roemarken
Af Anton Krogh

Sommeren 1947 var den varmeste og mest solrige måned,
man hidtil havde målt. Rekorden
er først blevet slået i 2008. Mine
forældre, Sofie og Niels Krogh,
havde et af husmandsstederne på
Vester Kejlstrup Mark, hvor der
var en statshusmandskoloni på
16 brug. Det lille landbrug var på
16 tdr. land. Vi var medlem hos
Zone-Rednindskorpset, der havde
etableret en station i samarbejde
med Silkeborg Motor Compagni

og havde til huse i Søndergade.
Jeg kan huske, at det var meget
tørt i 1947, og i den sammenhæng var det meget belejligt at
være hos ”Zonen”, for dem fik min
far til at komme og vande vores
roemark med vand fra mosen. De
kom med en motorsprøjte, som
blev sat nede ved mosen med en
sugeslange. Derfra var der ikke
langt til ageren med roer, der lå
lige nord for. Der var to mand fra
Zonen til at betjene udstyret. Det

Marken som blev nødvandet af Zonen fotograferet mange år senere. Tilfældigvis et år hvor der også blev dyrket runkelroer.
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var et helt tilløbsstykke for alle
naboerne, som skulle se hvordan
det foregik. Flere af dem skulle
også prøve at holde stråledysen.
Min far avlede kålrabi og runkelroer til kalve og køer. Det var runkelroerne, som Zonen var kaldt
ud for at undsætte.
Om det var helt almindeligt at
redningskorps blev kaldt ud for at
redde markerne mod udtørring er
ikke så let at afgøre. Men et andet
eksempel, hvor Zonen greb ind
kan fortælle lidt om, at de i hvert
fald var vant til at hjælpe, når
landmændene var i knibe. Min
bror Johannes fortæller om en
episode, som fandt sted noget
senere, efter at, jeg selv var flyttet
hjemmefra. Om foråret når de
store kalve kom på græs kunne

de godt være ret ustyrlige, de
havde jo aldrig været udenfor kostalden før. Far gav dem grime på
med lænke til en tøjrpæl, så de
kunne tøjres på græsmarken og
samtidig komme til at røre hegnstråden; de skulle lære at den gav
stød. Men engang var der én han
ikke kunne holde, så den gik lige
igennem hegnstråden og ud i mosen, hvor den sad fast i dynd til
maven. Naboen Otto Thomsen
blev tilkaldt, men de kunne ikke
trække den op. Far måtte igen
ringe efter Zonen, som kom og fik
en sele lagt om den, så den kom
op.
Så Zonen kunne hjælpe med andet end sygetransport og autohjælp.
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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
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
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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