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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 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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Hvad loftet gemte
Af Jørgen Bitsch

Mit hjem var Ebstrupvej 36, Sejling, på gården Bjergbakgård,
som var opkaldt efter den nordøstlige bakke, hvor man altid har
fortalt at: ”Bjergmanden” huserede med sin pengekiste. Gården
havde et areal på 30 tønder land.
Marken er et stykke hede fra matrikel nr. 5 Sejling By, købt og opdyrket af min oldefar Niels Thomsen Møller i 1846, gården var den
vestligste beliggende af de fire
gårde, hvis marker er dækket af

Silkeborg Forsynings solceller
etableret i januar 2017. Snart vil
steder og liv her være ukendt for
nye generationer i Sejling Sogn.
Stuehuset er et af de første
grundmurede huse i området,
bygget ved gårdens oprettelse i
1846. Niels Thomsen Møller var
søn fra Ebstrup Møllegård og
hans kone Marianne Petersdatter
var fra gården Lemming Vesterskov, Lemming Sogn. Navnet
Møller skulle være fra en møller-

Bjergbakgård.
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svend, der kom fra Holms Mølle
og giftede sig ind i Ebstrupslægten.
Familien på Bjergbakgård voksede og snart blev der født 8 børn
i tidsrummet 1846-1867, 5 piger
og 3 drenge.
Fire af børnene blev bosat i
Ebstrup og gjorde deres til, at
mange i sognet var beslægtet i
flere generationer helt op til her i
2017. 2. generation var Marie og
Chr. Møller Nielsen fra 1900 til
1927, og 3. generation var Nanna
Møller og Kristian Bitsch til 1970
og 4. nu Henry Møller Bitsch.

blev rullet omkring disse træstokke og der blev kørt frem og tilbage med kassen med stenene.
Mange ting dukkede frem: Lamper til fjedervognen med stearinlys, når vi skulle på juleindkøb
eller andre ”skumringsture”, en
bjælde, som sad på seletøjet, når
køretøjet var en kane eller en

Stuehusloftet
Noget som er uforandret siden
gårdens oprettelse er stuehusloftet. Her var god plads og her blev
alt aflagt husgeråd og ting sat op,
sådan var det indtil man besluttede at isolere loftet i 2010, da måtte alle de gamle minder fjernes.
Heldigvis blev en del ting reddet
af et par museumsfolk.
Her var der i fire generationer båret op og sjældent noget ned.
For at komme på loftet skulle en
trappe hejses ned og en lem åbne
sig.
En ukendt verden for et barn
dukkede frem og mange spørgsmål blev stillet.
Når der f.eks. skulle rulles tøj fik
vi børn lov til at komme med derop. Rullen var en stor kasse med
kampesten, hvorunder der var
anbragt 2 træruller (stokke). Tøjet

Niels og Marianne med deres børn
var første generation på Bjergbakgård.
slæde, en fodpose foret med fåreskind, en pisk og en kørekappe,
en såmaskine og en trillebør til
såning af rodfrugter.
Der var også en strømpebåndsvæv, en spinderok og en
garnvinde, to karter til kartning af
uld.
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Masser af sager: flagermuslygter, flere kar, dejtrug, redskaber til
bagning i ”den store ovn” og en
stor pande til kage- og sigtebrød,
en ”kjelsøger” hvis en af de to
spande var faldet i brønden (sidst
i brug i 1948) og en stor maltkasse.
Der var to æblekasser, der havde indeholdt flotte røde æbler fra
Amerika (æblerne var afbilledet
uden på kasserne). Min mor satte
en kerne af æblerne, men da den
voksede til, var hendes skuffelse
stor, fordi æblerne var gule og
kunne ikke gemmes, træet blev
kaldt det amerikanske æbletræ og
stod frem til 2016.
To rejsegrammofoner, den ene
med stor tragt og 1 barnevogn,
strygejern til at varme på komfuret
og varmedunke til at varme i komfurovnen var der også.
Der var en stor munkesten, som
også skulle opvarmes i komfuret,
den skulle bruges i tjenestepigens
seng ompakket med en avis.
På bjælken var der anbragt følgende: okker, kridt, gips, harpiks,
kønrøg, snedkerlim og farvepulver.
Flasker med lysol, mønje, borvand, arsenik (til hestehove), bom
-olie og 1 dåse karbid til cykellygter.
På en bjælke hang en buket
tørrede skræpper, hvis frø blev
lavet til te og blandet i mælken til
spædkalvene, hvis de havde mavepine. På to tagspær var der
sømmet to åleskind, som blev

brugt til at holde plejlens stokke
sammen.
Om efterår og vinter blev det
tærskede korn båret op ad loftstrappen i stofsække og bredt ud
på loftsgulvet i store dynger , der
blev skovlet igennem engang
imellem med en træskovl for at
undgå mug. Nu kunne det så ligge her til det skulle bæres ned til
foder eller såsæd.
Loftet var det store opbevaringsrum i tidligere tider. På skor-

Anden generation på Bjergbakgård Marie og Christian Møller
Nielsen med deres barnebarn
Niels Christian.
9

stenen hang de røgede spegepølser, flæsk og fårelår. Om efteråret
fyldte mor den gamle pande fra
ovnen med æg, som blev gemt til
hen efter jul, hvor hønsenes æggelægning var ringe, for at være
sikker på holdbarhed blev de
vendt hver uge, dog skulle man
huske at dække dem til om vinteren for at undgå frost.
Der blev købt stort ind af flormel. Under krige, da der var rationering, skaffede man sig gerne
ekstra forsyning ved at få eget
hvede kørt til Serup Mølle og
Holms Mølle i smug, det skulle jo
ske med stor forsigtighed, da det
kunne ende med en bøde eller
det, der var værre.
Melsækken blev sat på et treben, der tidligere havde båret et
ølkar, for at sikre mod mus, så
kunne husmoderen hente mel
efter behov. Når melsækkene var
tømt blev de vasket og genanvendt til opbevaring af vasket uld
fra fårene og det samme var tilfældet med dunene fra gæs og
ænder. Ulden blev bragt videre til
spinding.
Ande- og gåsedun blev varmet
op i gruekedlen, det gav en hæslig lugt i huset ellers blev det taget
med til manufakturhandler Johannes Søndergaard i Vestergade,
her kunne det være til hjælp, når
man bestilte en ny dyne eller mere fyld til den gamle.
Ved slagtning af fjerkræ blev
vingerne skåret af og hængt op i
hanebjælken til tørring. Vingerne

blev brugt som støvekost ved almindelig rengøring.
På gulvet stod æggekasser,
transportspande, henkognings-og
sylteglas, flasker og krukker, som
blev fundet frem efterhånden,
som der var brug for dem.
Dejtruget var fyldt med gamle
julekort og to store bøger indbundet af børneblade fra bladet Vor
Ven udgivet første gang i 1911 og
-12 af Dansk Læreres forlag i Ringe. Vi læste dem med stor iver,
da der her i var billeder og fortællinger fra det store udland, samt
rebusser og fikserbilleder. Der var
også gamle skolebøger og hæfter
langt tilbage fra.
På loftet var der også to æsker
med brudeslør fra min bedstemor
og mor fra henholdsvis 1900 og
1927.
Mange ting havde relation til
krigen, her talte min mor om både
første og anden verdenskrig.
Der var bl.a. en lidt mindre maskine, som var brugt til at lave
kartoffelmel på. En kasse ved
skorstenen indeholdt nogle store
tørrede blokke, sæbe lavet efter
en håndskrevet opskrift fra min
mors tante i Engesvang.
Man gemte og hamstrede da
krigen satte ind, min mor opbevarede brændte kaffebønner i tillukkede flasker (med lak), vi har endnu en flaske fra dengang.
Der blev i de år tildelt beboerne
bøgebrænde gennem sognerådet, jeg kan huske, at vi kunne
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fire krige, krise, men også gennem de gode tresser med centralvarme, elektrisk komfur, badeværelse og TV.
Meget mere kunne der fortælles, bl.a. var der også mange
tekstiler, sengetøj og gangklæder,
men tidens tand havde sat sine
spor.

Den lakforseglede flaske
brændte kaffebønner

med

hente to rummeter i Georg Mikkelsens skov i Sinding. Da det var
savet og kløvet, blev det også lagt
op på loftet, som en ekstra reserve til tørvene, hvis det blev en
kold vinter.
Mange huskede de tre isvintre i
1941, 42 og 43, i bogen Dansk
.Vejr fortælles, at i 1942 målte
barometret 31 minusgrader ved
Silkeborg.
Det var en rejse i historien med
brudstykker og minder fra et
hjem, hvis slægt har levet med
11

Barndomserindring fra Silkeborg
Af Gudrun Thomsen

Jeg er født den 4. maj 1925.
Mine forældre var samme år flyttet fra Horn (ved stationsbyen
Fårvang, mellem Hammel og Silkeborg), hvor de havde haft en
gård ”Tinggaarden”. På grund af
dårlige tider for landbruget måtte
de sælge, og min far havde købt
et lille hus i Alderslyst, på den
nordlige side af Langsøen. På
den anden side af søen lå Silkeborg. Den gang var Silkeborg en
lille og fattig by, Østergade, Vestergade og Søndergade, med
Torvet i midtpunktet. Og hvor vi
var flyttet til, var nærmest ”Lands
End” på det tidspunkt. Sølystvej

langs søen havde fine villaer,
men de små sidegader, der alle
havde rønnebærtræer som en
allé, der boede kun ”jævne folk”,
mest arbejdere fra byens fabrikker, men de havde alle deres eget
lille hus, med have til. Papirfabrikken var den største arbejdsplads,
så var der en maskinfabrik, 2
slagterier og 1-2 tekstilfabrikker,
hvor mange af konerne arbejdede, for at tjene til føden. For alle
havde mange børn, 8-9 søskende
var ikke ualmindeligt. Hjemme
hos os var jeg nr. 8, året efter
kom der endnu en lille søster, der
dog blev den sidste i flokken.

Sjællandsgade på Alderslyst med rønnetræer.
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Da huset var meget lille, to stuer, samt soveværelse forneden,
fra baggangen førte en meget
stejl trappe op til 1. sal, hvor der
var et værelse, samt et åbent
loftsrum, hvor rullen stod. Det må
have været en stor omvæltning at
flytte fra en gård med mange og
store rum, til det lille hus, samt
finde plads til alle de børn, ydermere fulgte der en pige med, som
boede i loftsværelset. Min ældste
søster var konfirmeret, og havde
valgt at flytte ned til vores bedsteforældre, for at gå dem til hånde,
da de var gamle. Mine to brødre,
på 13 og 14 år, var blevet i Horn,
som drenge på nabogårdene.
Den næste i rækken, kom da hun
kun var 12 år gammel, ned til min
moster for at hjælpe hende. Sådan var livet den gang, jeg husker, jeg som barn mange gange
sagde til min mor, hvor kunne I da
gøre det, mod de stakkels børn!!!
Men som min mor sagde, det
måtte vi jo alle gøre, og vi regnede jo med, at det var ”ordentlige
folk” de var kommet til! Dermed
mente min mor, at de tog sig af
dem, som var det deres egne,
hvad hun altid selv havde gjort
mod sine tjenestefolk. – men at
blive flyttet ud i karlekammeret på
landet, var den gang ingen spøg,
mange gange måtte de ligge to i
samme seng, der blot var flækket
sammen af uhøvlede brædder,
fyldt op med halm fra hestestalden ved siden af, kun adskilt med
andre brædder. En kold vandpost

i gården, var den eneste vaskemulighed, sommer og vinter. Henrik, den ældste fik blindtarmsbetændelse samme efterår, og historien beretter, at inden han kom
under lægebehandling, var det
blevet til bughindebetændelse,
han svævede mellem liv og død
på Silkeborg Sygehus i flere måneder. Til juleaften havde overlægen sagt til ham, at nu måtte han
ønske sig, hvad han ville (ud fra
den betragtning, at intet nyttede
længere). Drengen ønskede sig
da gåsesteg med rødkål og brunede kartofler, og underet skete,
der gik luft gennem tarmene, og
derefter kom han sig. På det tidspunkt var min mor jo gravid med
mig, og hun fortalte altid, at min
fødsel gik som en leg, for første
gang. (Jeg var nummer ti, idet to
små piger var døde, begge et år
gamle, og begge efter hinanden).
Hun mente, at det havde hjulpet
hende, at gå op og ned af de
mange trapper, der fører op til
sygehuset, der ligger på en bakke
i byen, gennem de 3 – 4 måneder, som sygehusopholdet varede. Da Henrik kom hjem, blev han
nu ”pige” hos min mor, idet han
længe var svag efter de mange
operationer. Min mor fortalte altid,
at hun aldrig havde haft så dygtig
en ”pige”, både til madlavning og
rengøring, den gang var det jo
ualmindeligt at drenge havde
hænder til indendørs arbejde i
huset. Senere blev både han og
den yngre bror mejerister som far.
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Min mor havde også lært at være
mejerske, hvad hun var meget
stolt af, da hun havde været ung,
var det kun ”de vildeste” – d.v.s.
de dygtigste, der fik en uddannelse, når man var pige. Min far arbejdede på mejeriet inde i byen,
hvilket indebar, at han skulle meget tidlig op om morgenen, jeg
tror allerede kl. 5, men så kom
han hjem tidlig om eftermiddagen.
Mine første erindringer fra barndommen tror jeg må være frokosten, smurte sukker- og fedtemadder, med kærnemælk til om
sommeren og varm sødmælk om
vinteren. Det sidste hadede jeg,
derfor er erindringen nok tydeligst
fra om sommeren. Da fik vi serveret i haven, ude ved gavlen af
huset, hvor der altid var læ. Jo,
den blev serveret på et
”elektroplet fad”, jeg husker så
tydeligt den tids ciselering, og det
aflange og blanke fad, var i mine
øjne, lige så flot som et ægte
sølvfad. Vi drak af kopper (glas
var kun noget der blev sat på bordet til gæster). Hele vores barndom, blev det til et kæmpe antal
kopper, der kom ind og ud af huset hos os. Min mor købte to gange om året 20 – 30 vrag-kopper,
d.v.s. – de var umage og lidt skåret, men det lige som hørte med
til hverdagen.
Selskab havde man jo altid i en
stor børneflok, i hvert fald vi ”3
små” var hver formiddag sammen, de store, de andre 3 var i
skole på den tid. Efter frokosten

(det var altid ved 10-tiden) skulle
Ragna og jeg gå ind til byen med
fars madpakke. Mejeriet lå på
Sanatorievej i udkanten af byen,
så det har været en lang tur for
vores små ben. Vi skulle være
tilbage før kl. 13, for Ragna skulle
nå at være i skole. Det var dog
ikke hver dag, men ret ofte husker
jeg. Jeg gætter på, at det havde
været svært at nå at lave madpakken så tidlig om morgenen. –
men jeg husker så tydelig denne
tur. Først skulle vi ned af den lange Sølystvej, og helt nede, var
der en lille bæk, der lå under vejen, d.v.s. at på begge sider kunne vi kigge ned i bækken, hvor
vandet altid lavede sådan nogle
sjove ringe, og mange pinde og
små grene blev ført videre af vandet, så man kunne nå at se
”vores” pind igen, hvis man
skyndte sig over vejen, for at se
den igen ved næste bro. Så skulle
vi over Viborgbroen, det var en
stor bro og langt ned, der var for
farligt at lege. Vi skulle så forlade
den store vej, og ”gå bag om”
d.v.s. følge en sti, det var den
gamle træksti langs Gudenåen, til
vi kom til slusen ved Papirfabrikken, men hele den vej måtte vi gå
hurtigt, for at nå ind med madpakken, så der kunne vi ikke more os
med noget. Fra slusen var der
endnu et kvarters gang til mejeriet, men det var ad almindelige
gader, men så blev vi altid mødt
med venlige ord og en kop mælk
af de hvidklædte mejerister, der
14

Mejeriet på Sanatorievej – Stassano her fotograferet i ca. 1940.
for os så ens ud, så jeg tror ikke
en gang vi kunne svare på mors
spørgsmål, om vi havde talt med
far. Jeg glemmer aldrig lugten af
sød mælk og varmt vand, der
strømmede over gulvet og maskinernes dump, dump og de lange
remme, der løb fra den ene maskine til den anden.
Jeg har givet været tjenlig til en
middagslur sammen med mor og
min lillesøster, når vi kom tilbage
igen, men stakkels Ragna, hun
måtte ofte løbe til skolen og være
der til klokken 4, sådan var det at
gå i 1. Klasse B.
Så kunne ”Bot” og jeg efter middagsluren glæde os til at stå på

hjørnet af vores gade Ægirsgade
den gang, senere er navnet ændret til Sjællandsgade), og vente
på far og komme op på cyklen,
den ene på stangen og den anden på pedalen, hvilken en triumf,
endelig var der noget, som de
små havde privilegium på. Jeg
blev kaldt Russeren af min far. På
det tidspunkt arbejdede der en
rigtig russer på mejeriet, som var
sendt over for at lære mejeribrug,
jeg måtte jo ha’ lignet ham. Bodil
blev kaldt Bot, Botter, Botterbåren
Bot, den dag i dag hedder hun
kun Bot. Ragna for Spirrevip, for
hun var en spirrevip, med yndigt,
gult, lokket hår, jeg havde ikke en
15

krølle, til min store fortrydelse.
Ragna havde været meget syg
som spæd og så lille, at min mor
aldrig havde troet, at hun blev til
noget. Noget hun lukrerede på
hele barndommen. Hun fik altid
sin vilje sat igennem, for mor var
så taknemmelig for, at hun overlevede. Efter Ragna kom Kamma,
hun var hverken lille eller stor,
hvad der jo altid kan være en
ubekvem situation i en børneflok.
Hun var altid en spilopmager,
blandt andet kunne hun finde på
at sidde gemt oppe i vejtræerne
og smide æbler eller lignende ned
på forbipasserende og derpå forsvinde længere ned af gaden og
gentage forsøget – jo, - hun var
en værre en som barn. Ruth og
Tut (Ingeborg) var de store, men
dem husker jeg bedst fra nogle år
senere, da de blev ”Reservemødre” for os små.
Min far døde i april 1932. Det
var en stor omvæltning for os alle,
men mest for vores mor. Enke
med syv børn mellem 5 og 14 år
at forsørge. De tre store kunne
klare sig selv og boede i andre
byer. Den gang var der kun ”det
offentlige” at ty til, og det havde
en skrækkelig klang, eller
”sognet” som det hed på landet,
hvis ikke man kunne klare det
selv. Jeg mindes, at mor lagde sig
i sengen inde i soveværelset den
første dag og det har nok ikke
været opmuntrende tanker hun
havde som selskab, men senere
sagde hun, at alle børnestemmer-

Tobaksforretningen på Torvet 10B,
Skiltet kan lige anes midt i billedet
under isskiltet
ne fra stuen, og døren der gik
hele tiden, når de løb ud og ind,
fik hende op af sengen igen, hun
havde noget at leve for.
Min mor begyndte i en cigar- og
vinforretning på Torvet 10B, som
far lige havde købt, og en helt ny
tilværelse startede. Men let var
det ikke, hun havde ingen erfaring, og det var strenge tider for
alle mennesker. Hver morgen kl.
6.30 blev butikken åbnet. I al
slags vejr gik mor derind hele
året. At det skulle være så tidligt,
var for at arbejderne kunne handle inden de begyndte kl. 7, og kl.
6 aften lukkede hun, straks efter
at kirkeklokkerne havde ringet.
Om lørdagen var det sent, jeg
16

husker ikke om det var 8 eller 10,
men sent var det. Ingen middagslukning, for hun kunne ikke gå glip
af en handel. Hun lagde sig på
skrivebordet med den store bogførings bog under hovedet, blundende vel ind i mellem, men var
der på pletten om butiksklokken
klemtede, når nogen tog i døren.
Det var småt med fortjenesten i
disse tider, jeg husker dage med
handel på 12 – 15 kroner. Selv
om vi var små, fulgte vi meget
nøje med i dagens omsætning,
det var det første der blev talt om,
når mor, dødtræt kom hjem til os
om aftenen.
Men det gik alligevel. Tut, der
var konfirmeret og dermed ikke
gik i skole mere, 14 år som hun
var, passede huset og os alle
sammen. Samtidig havde hun
formiddags plads omme i næste
gade og var barnepige mod betaling lørdag-søndag. Ruth var lige
begyndt på Mellemskolen inde i
Silkeborg. Hun skulle læse, for
hun var så dygtig i skolen. Hun fik
friplads (den gang skulle man betale skolepenge, når man boede i
en anden kommune). Selv om
hun kun var 12-13 år, var det hende der holdt styr på os små. Vi
gjorde hvad hun sagde, hun var
lige som en lærerinde; man var
noget, når man gik på Mellemskolen. Inden mor kom hjem om lørdagen, havde Ruth sørget for, at
vi blev ”Lørdags vasket”. D.v.s., vi
blev lagt op på køkkenbordet, for
at få håret vasket. Baljen med

vandet stod i køkkenvasken. Bagefter blev vi så vasket over det
hele, fik klippet negle o.s.v. Det
foregik altid samtidig med hun
fortalte eventyr, sang sjove sange
o.s.v., så det var vi ikke kede af.
Bagefter sad vi så på gulvet i stuen foran kakkelovnen, for at få
håret tørret. Vi lukkede den yderste låge op, så vi kunne se Marieglasset gløde og glimte, medens
underholdningen stadig fortsatte.
Her tror jeg også Kamma kom ind
i billedet, hun fortalte altid spøgelseshistorier, så vi hvinede af
skræk alle sammen, mest hende
selv, men alligevel kunne vi jo lide
det. Somme tider stegte vi æbler
på kakkelovnen, på ringe, hvor
der ellers altid stod en kedel med
varmt vand til brug i husholdningen. Når mor så ”stagtræt” som
hun kaldte det, kom hjem, fik vi
alle kaffe.
Tut var jo som oftest ude som
barnepige. Det var den eneste løn
hun tjente i alle de 4 år hun sørgede for os derhjemme. Mor kunne kun give hende føden og sy
hendes tøj. For os små var det et
paradis, at ha’ så ung en mor.
Hun var meget dygtig i huset. I
sine få fritimer lærte hun at spille
violin, skalaerne kunne nok være
en prøvelse for os at holde ud,
men når hun var færdig, spillede
hun ”Gå med i lunden”, ”Hen til
kommoden og tilbavs igen” og
lignende og fløjtede til. Radio fik
vi da jeg var 9 – 10 år, det var en
samlet julegave til os alle fra mor.
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En firkantet kasse med en udskåret stjerne i højtaleren. På den tid
betød en radio et møde med omverdenen ”København, Kalundborg og kortbølgesender” tror jeg
de altid indledte med, som vi i dag
dårlig kan sætte os ind i. Min mor
sad om aftenen i gyngestolen
med benene oppe på en spisestuestol og hørte hørespil og når
der var god musik. Danske sange
holdt hun mest af, men de skulle
synges af en mand. Særlig når vi
var syge, var radioen en god underholdning. Selv om den stod
inde i stuen, kunne man sagtens
høre den ind i soveværelset. Der
blev tændt af de andre inden de
gik i skole, så hele programmet
måtte høres, lige fra morgenandagt fra Vor Frue Kirke, børsnoteringer, middagskoncert og hvad
der ellers faldt for i dagens løb.
Jeg har tilbragt mange dage alene hjemme i sengen som barn
med en stor billed-bibel
(Doris’es), Dyrenes liv i mange
bind og radioen som underholdning. Jeg var ”et skvat”, som de
andre sagde, og var ofte syg.
Mor syede alt vores tøj på symaskinen anbragt på skrivebordet
i baglokalet (der var kun en vinreol, der adskilte forretningen og det
såkaldte baglokale). Hver gang
hun skulle sy en kjole, måtte hun
gøre det 6 gange og hun hadede
det egentlig, men måtte gøre det.
Hver sommer og hver vinter fik vi
hver en ny kjole, så var de andre
slidte og vi var groet fra dem. Selv

om mor ofte lagde læg i flere lag
forneden på nederdelen, holdt de
sjældent mere end en sæson. De
var gerne ens, som vi selvfølgelig
lavede vrøvl over, men som mor
sagde, hun orkede ikke på anden
måde. Det måtte ikke være for
indviklet når hun samtidig skulle
passe butikken. Ind imellem strikkede hun trøjer til os, der ligeledes måtte op på antallet 6. Røde
om vinteren, hvide om sommeren,
alle i ”gåse-strikning” i totrådet
dansk uldgarn, tror jeg garnet
hed. Frakke fik jeg først da jeg
selv som 12-årig kom på Mellemskolen. Det var de såkaldte sømandsjakker i blåt klæde, men de
blev syet hos en syerske. Da vi
var små, vel op til 10-års alderen,
havde vi også forklæde på i skolen, det var blot et ”liv”, tilsat en
rynket nederdel, men uden ærmer. Det var for at skåne kjolen
og altid i bomuldstøj, hvorimod
kjolerne ofte var af fløjl, de behøvede ikke at blive vasket, men
skulle blot luftes, helst i fugtigt
vejr. Sko var det største problem,
dem kunne mor jo ikke selv lave.
Men når der var udsalg hos Theibel, blev vi selv sendt derom, men
med strenge pålæg om, kun at
vælge mellem dem der var til udsalg. Jeg mindes Dorrits (en veninde til Ragna) Funkis-sandaler,
der blev den helt store mode i
1935 – 38, og vi havde rågummi
snøresko på om sommeren, for
de holdt lige til vi groede ud af
dem. Men når vi var misfornøjet
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med det vi havde, eller rettere,
det vi ikke fik, sagde mor meget
fornuftigt til os, at vi var jo 7 børn
om at dele det de hos Dorrit bare
var 3 om, og vi ville vel ikke undvære nogen af hinanden for et par
Funkis-sko.
Lige efter vores fars død sagde
folk om os: De stakkels børn, men
det ville vi ikke høre, vi var ingen
stakkels børn. Vi havde hele huset som legeplads, vi måtte lege
”Putte” over det hele, selv kravle i
vindueskarmene (alle store blomsterskjulere, - i den helt store
Jugend-stil, der var bryllupsgaver,
gik alle til efterhånden, uden at
mor ærgrede sig, for det kunne jo
ikke gå til på normal vis, når der
var så mange alene hjemme. Vi
måtte grave hele haven op om vi
ville, og alle gadens andre børn
havde et tilflugtssted hos os. Vi
havde gynge og trapez og hos en
træhandler havde mor bestilt et
helt læs planker, som vi byggede
huse af og nedlagde igen. Vi skulle aldrig være stille om dagen,
fordi vores far sov (mange af de
andres fædre var jo på skiftehold). Vi kunne selv bestemme
det hele. Vi skulle heller ikke skifte sko når vi kom hjem (begrebet
hjemmesko fandtes ikke) og vi
måtte tage de andre børn med
hjem og lave sukker-, marmeladeog fedtemadder, lige så mange
som vi ville, og vi kunne altid gå
ind til mor i butikken, hvad vi ofte
gjorde, da Tut rejste hjemmefra
som 18-årig, for at lære noget.

Der fik vi smør på brødet (min
mors eneste ekstravagance, hun
kunne ikke spise margarine) og
det smagte dejligt. Der gik vi byærinder, på posthuset, ordnede
tomme flasker og den slags. Ind
imellem fik vi drikkepenge, når vi
havde hentet øl til trykkeren på
avisen (Venstre Bladet, der den
gang lå på Torvet) for en toøre
kunne man i ismejeriet ved siden
af, vælge mellem flere forskellige
bolsjer og få et kræmmerhus fyldt,
og en 5øre gav mange valg muligheder, det var mange penge.
Til påske kom mor altid hjem
med en stor pose sukkeræg i forskellige farver, og indeni var der
en lille fingerring. De andre børn
der p.t. var i huset, fik også et æg.
Chokoladeæg kendte vi slet ikke
til.
Om søndagen lavede mor mad
til os. Den dag hun endelig kunne
sove, stod hun ekstra tidligt op og
startede med at lave boller og
søsterkage. Så lavede hun suppe
med kød- og melboller eller frikadeller, senere måske flæskesteg.
Hun kunne også nå at komme i
kirke kl. 10, utroligt hvad hun kunne overkomme.
Da vi blev større, fik vi vores
egne meninger, der jo ikke altid
gik i samme retning som hendes.
Blandt andet ville hun meget gerne have os op tidligt søndag morgen, når bollerne var færdige,
hvad der jo ikke var noget at sige
til fra hendes side, hun ville også
gerne samle os til morgensang,
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hvor hun selv spillede på orglet,
det var jo en smuk skik, men sure
og morgengnavne var vi meget
ofte, selv om vi kom op, lutter fryd
var det ikke altid. Efter en streng
søndag i dagslys derhjemme, så
alle skavanker blev afsløret, både
i huset og med vores tøj, sagde
mor ofte, jeg glæder mig til det
bliver mandag igen, og det kunne
vi jo ikke fortænke hende i.
Til hverdag lavede vi maden til
mor kom hjem fra butikken. D.v.s.
vi allerede i 10-års alderen var
små husmødre, det gik kun galt
en gang, hvor jeg fik en pande
med varme hakkebøffer over mit
ben. En af mine søskende satte
mig på cyklen og trak mig skrigende ned til lægen, vores alle
sammens Dr. Larsen. Det var en
alvorlig forbrænding, lægen måtte
klippe mine nye rip – og vrang
strømper af og forbinde mig, og
derpå køre mig hjem i sin bil og
lægge mig i seng (de andre var
gået i skole igen, den gang spiste
vi tit varm mad i vores middagspause mellem 12 – 1) og tilse mig
i flere dage. Rasmus Larsen var
et helt kapitel for sig. Hvis vi havde en løs mælketand, gik vi bare
ned til ham, hvorpå han altid sagde: Knas en gang, hvilket skulle
betyde, at vi skulle åbne munden.
Han var sjællænder og talte ”fint”,
syntes vi. Derpå blev vi budt af en
stor glaskrukke med bolsjer, og
så gik vi igen, med tanden i hånden. Når vi var syge, kom Dr. Larsen (mor havde nok ringet fra for-

retningen ved siden af, selv fik vi
ikke telefon før vi blev voksne).
Døren var aldrig låst i huset, han
kom ind af døren som en god
ven, spurgte til os og fandt selv
en sølvske frem fra buffeen, når
han skulle se os i halsen. Når der
var grund til det, kom han af sig
selv flere dage i træk, ham kunne
min mor regne med. Og med så
mange børn i huset, var der jo
brug for ham af og til. To gange
kørte han mig op på sygehuset og
indlagde mig, bagefter fik mor så
besked. Når mor inde på Torvet
hørte ambulancen tude og køre
mod Alderslyst, ja så lukkede hun
butikken og skyndte sig hjem for
at tælle sine kyllinger, men heldigvis mangledes der aldrig nogen.
Julen var altid noget man glædede sig til, vi lavede selv julegaver
længe før, i stor hemmelighed.
Ofte var det dukketøj, for mange
midler havde vi jo ikke. Jeg kan
huske, at som 10-årig klippede
jeg min mors gamle frakke om til
en sømandsjakke til min lillesøster, det blev nu aldrig til det jeg
havde tænkt mig, og da min mor
savnede frakken, måtte jeg jo gå
til bekendelse, men hun blev slet
ikke gal, for meningen var jo god
nok. Bage julekager skulle vi også, det var efter at Tut var rejst,
og Ragna og jeg (11 – 12 år) kunne ikke få dejen til at hænge sammen. Jeg fik så besked om at løbe ind til mor, og spørge, hvad vi
skulle gøre. Det var jo store portioner vi gav os i krig med, og vi
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turde ikke kassere det. Der skulle
bare lidt fløde i, kom jeg pustende
og udmattet løbende tilbage og
sagde, og derefter lykkedes det.
Men det havde været en streng
lære, for over Viborgbroen i blæsevejr i en strikket trøje, det var
ikke løjer. Vi bagte vaniljekranse,
jødekager, finskbrød og kulørkager, sirupskager lavede mor selv
de første år, de var svære at lave.
Bagefter skulle vi gøre hovedrent
til jul, alt skulle skrubbes og derefter ferniseres, lige fra møbler til
gulve. Mellem vinduerne havde vi
det vi kaldte bænken, den var helt
igennem af træ, som vi stod op
på, når vi 4 stk. skulle spise til
middag (min søster Ragna var
kejthåndet, og vi sad ved siden af
hinanden, hvad der mange gange
gav anledning til skænderier indbyrdes, for jeg påstod, at hun
skubbede til mig). Bænken og
stolene skulle alle have en omgang, bordet også, det var ”godt
kram” fra bedre tider, der kunne
tåle lidt af hvert. Gardinerne skulle vaskes, stives og derefter stryges, og så sættes fast i læg på en
gardinstang, med nåle der altid
var rustne og væmmelige at stikke sig på. Når alt dette var gjort af
os børn, og alle kagekasserne
stod øverst oppe på buffeen, først
juleaften kom de ned, ja, så var vi
færdige til jul. – Så kunne vi begynde at vente på posten. Hvert
år sendte vores ældste søster
Musse en stor kasse med en ting
til os alle, fra København. Hele

året igennem sparede hun sine
penge op til at glæde os med til
jul. Hun var stuepige i et herskabshjem, som det hed den
gang, og det var ikke til nogen
stor løn. Et år var det en pyjamas,
som vi aldrig havde set før, vi sov
ikke i nattøj, det var noget overflødigt noget syntes mor, vel af gode
grunde, men hele juleaften optrådte vi i den pyjamas, meget
glade for vores nye beklædningsdel. Vi havde også en faster der i
mange år sendte pakke, men til
sidst blev det til ”Børnenes Blad”,
der kom hver måned, adresseret
til: 5 små piger, Ægirsgade 1. Vi
havde juletræ helt op til loftet, god
julemad og juleknas, d.v.s. appelsiner, som vi kun så denne ene
gang om året og nødder, der blev
knækket af en blå glaskugle, hel
massiv, men med ”eventyr” indeni. Den måtte vi ikke selv røre,
for det var et minde om mors eneste udenlands tur til Göteborgkanalen, sammen med far. Så
mor lagde en avis på det nyferniserede bord, og så blev der
knækket nødder. Kuglen og nødderne er for os børn uhjælpelig
forbundet med hinanden, først
som voksen så jeg en rigtig nøddek nækk er. Vi var aldrig
”pyntede” juleaften, for det var
ikke helligdag, det var først julemorgen, hvor vi alle skulle i kirke
kl. 10. Bagefter fik vi resten af
julegåsen og hvad der ellers var
af julemad, sylte som vi børn nu
ikke kunne lide, hjemmelavet le21

verpostej o.s.v. Vi fik juleøl til (det
var taffeløl) det var højdepunktet
synes jeg. Anden Juledag var vi
altid med rutebilen til Nim (30 km
fra Silkeborg, mod Horsens). Der
havde vi en moster og onkel der
var præstegårdsforpagtere og
boede i den gamle præstegård.
Der havde de juletræ med englehår på, kom man i nærheden af
det, kradsede det resten af dagen, mest på de uldne ribstrømper man gik med den gang.
Der spiste vi to gange samme
dag, foruden eftermiddagskaffe
med æblekage til, så vi var altid
så forspiste. Vi fik saftevand eller
hjemmelavet juleøl af en stor
glaskande, som vores onkel gik
rundt og skænkede af, det var en
årlig tilbagevendende festdag.
Trætte var alle, når vi igen skulle
med rutebilen hjem. Den gjorde
altid ophold i Brædstrup uden for
kroen og der var altid juletræsfest
derinde denne dag. Chaufføren
tog så alle os med derind for at se
juletræet og sørgede også for, at
vi fik en godtepose med os. Det
var noget helt eventyrligt, selv om
det skete hvert år så længe vi var
små. Ydermere sørgede chaufføren også for, at vi fik lov til at køre
et ekstra stykke af vejen hjemad,
efter at han havde sat alle andre
af på rutebilstationen, for på det
tidspunkt var vi jo alle faldet i
søvn, aldeles udmattede af dagens begivenheder.
Der var to tilbagevendende og
lige ubehagelige ting, der hørte

med til dagligdagen – opvask og
WC besøg, sidst nævnte foregik i
et lille hus over gården, afstanden
var ikke stor, men mørkeræd som
jeg var, mindes jeg det som meget knugende. Min lillesøster
sang derovre i vilden sky, hun
kunne komme igennem mange
sange på et sådant besøg, jeg
tror, at hun selv forstod, at det lød
kønt og samtidig var det for hende en ubevidst pris til stjernerne
eller månen.
Opvasken derimod skændtes vi
altid om. Mor ryddede altid maden
af vejen og overlod så valpladsen
til den der ”havde tur”, men nogle
af de mest udspekulerede havde
slet ikke været hjemme til middag
– og hvis tur var det så? Ofte var
det så Bot og jeg, der blev sat til
det, og jeg husker jeg sagde til
min lillesøster følgende: Du er
den mindste og det vil du altid
blive ved med at være, så du vil
aldrig slippe for at vaske op, men
en dag bliver jeg for stor til det.
Så hylede hun jo i vilden sky med
den udsigt, hvad der jo heller ikke
var noget at sige til. Problemet
med opvasken var, at vi ikke havde varmt vand, d.v.s. vi skyllede
af i koldt vand fra hanen og det
var noget værre fedteri, sulfo var
ikke opfundet, så vi brugte soda
og det var ikke rart, når vi kun
havde en kedel med varmt vand.
Vi fik altid det vi selv kunne lide til
middag, når vi selv skulle lave
det. De første år var meget skralle
økonomisk set; - det var hvidkåls22

Mælkemanden i Alderslyst
suppe kogt på ben og grisehaler
med kartofler i eller stegt flæsk,
stuvede kartofler og kærnemælkssuppe. På mirakuløs vis,
lykkedes det vores mor at få butikken til at gå, tiderne blev bedre
for alle, så efterhånden havde vi
det helt godt. Nu fik vi medisterpølse, hakkebøffer, frikadeller og
lignende, med hvid sovs til, den
var opbagt, og ve den, der gjorde
det med klumper i. De største
lavede maden, men inden længe
blev det også de smås tur. Mælkemanden kom hver dag med sin
hvide vogn, der blev trukket af en
hest, som vi unger kendte navnet
på og gemte rugbrødsskorper til.
Vi købte ”potter mælk”, det var
mors udtryk, og den søde mælk
blev hældt op i et stort lerfad og
sat ind på bænken i spisekamme-

ret. Senere skulle fløden skummes. Den blev brugt til kaffe eller
rødgrød. Rugbrødsmanden kom
ligeledes med hestevogn og det
var lykken at få skalken, d.v.s.
endeskiven, medens brødet endnu var frisk og blødt. Det med de
hele og halve rugbrød fattede jeg
aldrig som barn, for de var jo hele
alle sammen, men det var jo et
udtryk for vægten. Da Tut var
rejst, gik husholdningen over på
de små, og vi var i skole når de
handlende kom, så det blev efterhånden til at vi købte mælken i
flasker i ismejeriet.
Så kom krigen og gjorde tilværelsen besværlig for alle. Samtidig
var der netop nogle meget hårde
vintre med 20-25 graders frost fra
november til april. Vi fyrede med
tørv i kakkelovnen i stuen, alle
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andre rum var uopvarmede, det
var umenneskeligt, men sådan
var det for alle. Vi havde en fordel, Langsøen var alle tiders skøjtebane, hvorfra vi oven i købet
kunne løbe videre over Kalgårdsvej, hvor byens rigtige skøjtebane
var. Så når det var skralt med
varmen derhjemme, tog vi skøjterne på oppe i stuen og gik ned
på isen. Det kunne nemlig være
så koldt, at man ikke kunne skrue
skøjterne fast på støvlerne, uden
at fingrene frøs fast i skøjtejernet.
Mor glædede sig altid over det
sunde, at vi fik rørt os, så mange
gange bagte hun en kage til os til
aftenkaffen, hvor vi så kunne tage
kammerater med hjem til. I stedet
for sukker til bagningen, der var
rationeret, brugte mor honning,
som gamle venner leverede, mod
at komme med i tobaksrationeringen. Når vi så skulle i seng på 1.
Sal, var alt iskoldt. Vi sov 2 og 2
for at holde varmen og istapper
var der på dynen når vi vågnede.
Det var en kold fornøjelse at vågne op om morgenen. Vi havde et
”Sparekomfur” når gassen var
lukket (ikke fordi vi ikke havde
betalt, men brugt vores rationering). Når vi havde fået ild på det,
kunne vi varme vand til kaffe, som
vi stadig kaldte det, selv om det
mest var Richs-blanding og cikorie. Brød havde vi altid nok af, for
jo flere man var i en husholdning,
jo bedre forslog rationeringsmærkerne. Men kulden var slem, vores koksrationering måtte gå til

butikken. Den kakkelovn derinde
kunne ikke tage tørv og der var
ingen lagerplads til dem heller.
Alle skulle jo ud af døren, så der
blev først fyret op, når vi kom
hjem fra skole, men det var ens
for alle på den tid. Tit måtte vi
tilbringe aftenerne inde i butikken
på omvendte ølkasser i baglokalet, for der var varmest. Vandrørene frøs også i flere måneder derhjemme, hvis man kan forestille
sig hvad det vil sige. Vi kunne
hente vand i spande i en villa på
hjørnet, men da mange var nødsaget til det, blev det lidt småt
med venligheden, når vi kom og
bad om vand. Heldigvis var den
nye rutebilstation på Torvet blevet
bygget, og med den, nogle fine
toiletter. Da vi også havde en kiosk dernede, kunne vi bruge disse, men så måtte vi jo indstille
funktionerne efter de tider, hvor vi
opholdt os på Torvet. Der var også en stor ventesal med varme,
særlig for de udenbys boende
skolebørn, havde det stor betydning. De ventede i forvejen på
rutebilen der skulle køre dem
hjem. Bilerne kørte da med ”Gengas”, d.v.s. der var en stor kakkelovn i form af en tønde bag på rutebilen og chaufføren måtte op på
taget af bilen for at skovle grankogler på, det var en usikker drift,
for det var ikke altid de ville køre
og et beskidt arbejde for de stakkels chauffører. Men det var dejligt, at der var varme i ventesalen,
så kunne skolebørnene hytte sig
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indendørs, læse lektier sammen
o.s.v., indtil der blev meldt, at nu
gik rutebilen mod Aarhus, Herning
eller Viborg.
Vi måtte gå på den offentlige
badeanstalt for at blive vaskede,
men den lå i kælderen under biblioteket, hvor der også var varme
og læsesal, men der skulle vi være stille og det kunne være svært,
når man var et par fnisende pigebørn på 13-15 år.
Lykken var når det blev forår og
sommer igen, så man atter kunne
se ud af vinduerne, der i mange
måneder havde været belagt af
isblomster og mørklægningsgardiner. Men alle overlevede så vidt
jeg ved og minderne har vi jo tilbage. De sidste krigsår, var der
kun tomme papæsker på hylderne, hvor der før havde været udvalg af cigarer. Kunderne kom
den dag om ugen, som varerne
blev leveret fra grossisten, for at
hente deres cigaretter eller tobaks
- rationering. Ellers var der straks
indbrud om natten og så blev alle
sure, når de ikke kunne få hvad
de tilkom. Så fandt mor på at sælge kartofler og tomater. Hun
kendte landmænd der gerne ville
levere til hende, og det blev der
nu god handel med. Folk kunne jo
ikke købe noget for deres penge,
Kirsebærvin (dansk), fynsk tobak,
kaffeerstatning og kartofler samt
tomater om sommeren, det var
hvad butikken kunne byde på af
varer. Men mor tjente godt, særlig
på kartoflerne, så vi kunne få byg-

get til huset, en forstue og et badeværelse, det sidste var unægtelig en gevinst, selv om vi hverken fik varmt vand eller varme
derinde før efter krigen. Jeg tror
egentlig at det først var på denne
tid at tomater blev almindelige,
ligesom bananer ikke var noget
man gav penge ud på før krigen,
dem fik vi på vores madpakke til
den årlige skoleudflugt sammen
med chokoladekiks. Men i København, hvor vi havde en onkel og
tante som vi besøgte på vores
skolerejse-billet, da fik vi bananmad hver dag
I de 20 år jeg boede i Silkeborg
skete der en stor udvikling med
byen og med de personlige forhold for de fleste. Krigen var ligesom et skel mellem gammelt og
nyt, sådan vil det vel altid være.
De fleste af ungerne fra Ægirsgade var også fløjet fra reden på
den tid og en ny epoke begyndte.
Min mor døde som 80-årig i 1965,
men flere år forinden havde hun
solgt huset til min søster Kamma
til en billig pris, mod at hun kunne
blive boende der, og mod, at
barndomshjemmet altid skulle stå
åbent for os alle. Denne tanke,
der rækker langt ud i fremtiden, er
vi hende meget taknemmelige for.
Det vi har fået med fra barndomshjemmet er ikke materielle goder,
men mindet om en dejlig barndom, der lever i en hele livet fremover.
Afskrift af erindring indsendt til
Silkeborg Arkiv.
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Indvielse af Anton Rosens teaterbygning på torvet i 1896
Af Hans Lykke
Silkeborg elsker at feste
Sådan var overskriften i kulturlederen i Midtjyllands Avis den 17.
august under Ildfestregattaen
2017. Lysten til at feste går langt
tilbage i Silkeborgs historie, ikke
mindst til Silkeborg Slots glansperiode. Men en helt særlig fest blev
det, da det nye teaterhus skulle
indvies i 1896. Teaterhuset erstattede en bygning fra 1876 på samme sted, som imidlertid var blevet
for lille og utidssvarende. Begge
bygninger stod Silkeborg Håndværkerforening for. Man kan læse
mere om bygningernes historie i
bogen ”Rejsende teater i Silkeborg” fra 2017. Den følgende beretning bygger på fyldige, samtidige artikler, som blev trykt i Silkeborg Avis – Midt-Jyllands Folketidende, for nemheds skyld i det
følgende benævnt Silkeborg Avis
eller blot avisen.
Den nye teaterbygning på Torvet havde Anton Rosen som arkitekt. Silkeborgs borgere havde
vist ualmindelig stor interesse for
byggeriet af denne ”pragtbygning”, hvor der ikke var sparet på
materialer og indretning. Da bygningen var ved at være færdig,
blev der den 2. marts telegraferet
efter Anton Rosen. Silkeborg Avis
meddelte samme dag: ”Er han
først kommen, vil den højtidelige

indvielse rimeligvis finde sted ca.
14 dage efter”. Det holdt stik, for
indvielsen blev fastlagt til onsdag
den 18. marts. Dengang var det
ikke som nu, hvor indvielser planlægges lang tid i forvejen! Alligevel havde borgerne i Silkeborg
gjort sig klar til de helt store festligheder!

Arkitekt Anton Rosen (1859-1928)
tegnede mange markante bygningsværker i Silkeborg.
Byggeudvalget inviterede til festen, og fra onsdag middag den
11. marts kunne man tegne sig til
festmiddagen på en fremlagt
bordplan hos håndværkerforenin26

gens vært, hr. Madsen. Allerede
ved 18-tiden var alle pladserne i
teatersalen tegnede på nær 12.
Det var nødvendigt at dække bord
på selve scenen. Det var derfor et
stort spørgsmål, om der ville blive
plads til alle dem, der ønskede at
deltage i selve indvielsen, da den
nu ikke som oprindeligt planlagt
kunne foregå i den store sal på
grund af alle de opdækkede borde i salen og på scenen.

og opsat på at fejre den længe
ventede begivenhed. Flagene
blev efterhånden rejst i gaderne,
og op på formiddagen lignede
Silkeborg et helt lille flaghav. Det
berettes at bude og piger styrtede
af sted med kasser, æsker og
kurve, der indeholdt ”alle de skønne sager”, som senere på dagen
skulle udfolde sig i al deres pragt
– kjoler, blomster osv.
Ved firetiden begyndte kareterne at rulle hen mod bygningen,
hvor de røde mure drev af regn.
Over indgangen hang et mægtigt
skilt med Silkeborgs byvåben.
Herrerne, som var iført kjole og

Hele byen deltog i forberedelserne
På selve dagen var det regnvejr, men byen var i feststemning

Anton Rosens teaterbygning på Torvet 1 i Silkeborg o. 1935.
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hvid flip, sprang ud af kareterne
for at række hånden til deres damer, som uden at tænke på deres
sarte antræk løb hen over en til
lejligheden udlagt træbeklædning.
Inde i bygningen i garderoben og i
de mindre lokaler udfoldede sig et
broget liv indtil kl. 5, hvor festen
skulle starte. Kvinderne havde
stadset sig op til den festlige lejlighed for at gøre denne fest så
smuk og pragtfuld som muligt.
Det knitrede og bruste af silke,
changerende i alle farver fra det
dybe sorte til det blomsterindvirkede hvide, fra stålgråt til rødt, fra
havblåt til korngult.

indfandt de indbudte hædersgæster sig. Der opstod nu en udfordring, som nogle mente, at man
kunne have undgået. På grund af
den opdækkede store sal skulle
højtideligheden foregå i den ”lille
sal”, men der var ikke plads til alle
festdeltagerne. De, som kom indenfor, måtte stå tættere sammen
end det egentlig var behageligt,
og navnlig damernes kjoler og
frisurer havde næppe særlig godt
af at blive klemt. Mange tilhørere
måtte nøjes med at stå ude i gangene eller i de tilstødende lokaler.
Bagest i ”den lille sal” var der
anbragt en dannebrogssmykket
talerstol på en platform. Herover
vejrede Silkeborg Håndværkerforenings banner, og foran var an-

Højtidelighed på snæver plads
Da klokken blev lidt over 17,

Theodor Adler Lund
(1841-1898) var Silkeborgs anden birkedommer med virke fra
1886: Han var desuden
formand for kommunalbestyrelsen i Silkeborg.

Købmand Frode Arntzen (1825-1915) havde i 1870 butik på
Hjørnet af Torvet og
Søndergade og i 1880
i Vestergade. Han var i
midten af 1890'erne
formand for sparekassen. (
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Justitsråd
Oscar
Lund
(1852-1912),
formand for banken.

bragt stole til de særligt indbudte.
Det var birkedommer Adler Lund
med Frue, amtmand Dreyer med
frue, formanden for fællesrepræsentationen for dansk industri og
håndværk, Axel Meyer med frue,
formanden for sparekassen, købmand Frode Arntzen, formanden
for banken, kancelliråd Oscar
Lund, arkitekt Rosen med frue og
konduktør Lauritzen med forlovede. Sidstnævnte havde været
konduktør, dvs. tilsynsførende
byggeleder, på byggeriet.
Så snart æresgæsterne havde
sat sig på deres pladser, tog festen sin begyndelse med, at Handels- og Kontoristforeningens
sangkor under ledelse af sin dygtige unge dirigent, den 25-årige
fotograf Gunnar Mogensen, afsang indledningskoret af en kantate, som var skrevet af redaktionssekretær Vilhelm Hansen fra
Silkeborg Avis. Kantaten er en
varm hyldest til håndværket og til
den nye bygning, men hører med
vore dages smag måske ikke til
de lyriske mesterværker. Redaktionssekretæren fik hele sit værk
trykt i avisen.
Efter kantatens indledende korsang fremsagde dens forfatter,
Vilhelm Hansen, et højstemt recitativ, hvori den håndværksmæssige bedrift med at opførelsen af
det nye teaterhus og Silkeborg og
dens borgere blev hyldet i sløromvundne vendinger.
Herefter fulgte en solo, som
blev sunget af fabrikant Jørgen

Dreyer med ”sin smukke og
klangfulde røst”. Det sidste vers
lød:
- Så vie vi ind dig at tjene
tankens og håndens færd!
Bær vidne til tider sene,
bygning, vi rejste her:
Det virke, hvor håndens snilde
befrugtes af tankens frø,
kan stort sig vokse fra lille,
dets æra vil aldrig dø!
Nu besteg byggeudvalgets formand, bager L. Jørgensen talerstolen:
”Mine damer og herrer! Som
bekendt er vi jo i dag sammen for
at indvie denne bygning. Jeg skal
fatte mig i korthed og uden at gå
ind på enkeltheder kun bemærke,
at planen om at rejse denne bygning blev taget, fordi man indså,
at den gamle håndværkerforenings bygning – ja, jeg siger gamle, skønt den jo kun talte 18 – 19
år – absolut var mindre tidssvarende og heldig. Man bestemte
altså at opføre en ny bygning og
nedsatte i den anledning et udvalg på 12 mand. Dette udvalg
indså meget vel de vanskeligheder, der ville stille sig i vejen for
projektet: at nedrive en så godt
som ny bygning og opføre en anden, men i tillid til, at byens borgere ville støtte sagen, gik udvalget til sit arbejde. Først måtte der
findes en arkitekt, en arkitekt, der
kunne bygge virkelig godt, ekstra
godt. Denne mand fandt vi i arki29

tekt Rosen fra København. Vi
havde i forvejen noget kendskab
til denne mand fra hans tidligere
ophold her i byen, vi vidste at han
havde fået Silkeborg kær, og at
han ved denne lejlighed ville anstrenge sig for at yde noget ekstra. Resultatet foreligger nu. Bygningen står her, som en prydelse
for vor by. Vi har ganske vist en
stor og dygtig håndværkerstand,
men alligevel var den sum, som
behøvedes for at realisere foretagendet (85 – 90.000 kr.) ikke nogen bagatel. Dog, denne pekuniære vanskelighed kom vi ud over
ved den velvilje, der blev vist os.
En velment tak retter jeg derfor til
Silkeborg Kommune, sparekassen og banken, og dernæst en
tak til alle de af byens borgere,
håndværkere såvel som handlende, der har støttet sagen ved at
tegne partial-obligationer. En tak
til arkitekten og til konduktøren,
en tak til håndværkerne, såvel
mestre som svende, og endelig
en særlig tak til mine kolleger i
byggeudvalget for godt samarbejde! Ja – må jeg med disse ord
herved have den ære at overdrage bygningen til håndværkerforeningen med ønsket om, at det
som øves her, må blive til held og
lykke for vores lille by! Bygningen
leve!”
Efter at dette ”leve” var blevet
besvaret med rungende hurraråb,
tog håndværkerforeningens formand C. Edv. Gesner ordet:

Carl Edvard Gesner (1841 -1902)
var forstander for Silkeborg Tekniske Skole fra 1877 til 1902. Han
var endvidere hovedmanden i
forbindelse med rejsningen af
Teknisk Skole på Skoletorvet i
1888-1889 og var i mange år
medlem af kommunalbestyrelsen
og formand for håndværkerforeningen. I sine sidste år var han
inspektør for Vandkuranstalten
Silkeborg Bad. Det var Gesner,
som lavede de første tegninger
og økonomiske beregninger på
det nye teaterhus på Torvet.
”Når jeg har den store ære og
glæde på Foreningens vegne at
modtage dette stolte og stilfulde
bygningsværk, så ligger det nær,
at jeg først takker byggeudvalgets
medlemmer, som har lagt sig i
selen og gjort mere end deres
pligt. Jeg er overbevist om, at den
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bedste og største tak tilkommer
byggeudvalgets formand. Da det,
som der før blev sagt, var gået op
for folk, at den gamle håndværkerforeningsbygning ikke længere
var tidssvarende, var det ham,
der i stedet for at holde sig til de
fremkomne forslag om forbedringer og forandringer af denne, resolut tog ”tyren ved hornene” og
hævdede, at vi burde have en helt
ny bygning. Da de første tegninger til denne blev forevist, var
man straks overtydet om, at det
vistnok måtte henregnes til ”de
fromme ønsker” at få rejst en sådan bygning. Når dette alligevel
er sket, tilkommer hovedæren
herfor hr. Jørgensen.
Hvis der spørges: Hvad betydning har da en sådan bygning, og
er denne betydning virkelig så
stor og vigtig? - da vil jeg svare
ubetinget ja! Betydningen af en
håndværkerforeningsbygning er
endogså langt større end nogen
aner. Man kan som regel sætte
disse bygninger, deres størrelse
og udstyr som en norm for det
udviklingstrin, vedkommende bys
håndværkerstand står på. Hermed vil jeg naturligvis ikke sige, at
håndværkerstanden i en by, hvor
en ny og smuk foreningsbygning
rejses, straks skal blive fuldkommen. Men alene det, at man i det
hele taget har formået at rejse en
bygning som denne, tyder på, at
man vil kunne nå vidt frem. Jeg
tror, at denne bygning vil bidrage
mægtigt til at udvikle håndværker-

standen i vor by. Her kan den
samles og høre belærende foredrag, her kan den udvikle sin ånd
på mange forskellige måder. Vi
har jo, foruden alt det andet, søgt
og fået indrettet et stort, flot teater, der vil kunne danne en smuk
og stilfuld ramme om de sceniske
præstationer, vor by i fremtiden vil
komme til at glæde sig ved. Idet
jeg udtaler ønsket om, at denne
bygning må kunne stå i århundreder og være vidne til kommende
slægter om det standpunkt, på
hvilket håndværket i Silkeborg
stod i vore dage, indvier jeg den
herved for at være hjem for håndværkere, et hjem, hvor alvor og
gammen må følges tilsammen, et
arnested for gode sceniske præstationer, så at man til tider med
rette kan sige om vort ny teater,
at det er ”ej blot til lyst”.
Så indvier jeg denne bygning til
gavn og ære for Silkeborg by!!
Dertil give Gud den almægtige sin
velsignelse!”
Gesner sluttede sin tale med at
udbringe et ”leve håndværkerforeningen!”, der besvaredes med
jublende hurraråb. Kantatens sidste afdeling blev derefter sunget
af koret.
Festmiddagen
Hermed var den egentlige indvielse afsluttet. De fleste af gæsterne havde overværet det hele stående og klemt sammen på lille
plads. Nu kunne de få luft og
sprede sig for at bese bygningens
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Landinspektør Christiansen
sammenlignede Silkeborg med
lykkens yndling Aladdin: ”Vor by
må eje en aladdinslampe, som
man blot behøvede at gnide på,
for at få hvad man ønskede; sidste gang, der var gnedet på lampen, havde denne skønne, monumentale bygning rejst sig. Man
måtte håbe, at der aldrig kom nogen Noureddin og tog vort palads
fra os”. Han udråbte et leve for
bygningen som blev besvaret
med hurraråb. - Hans ønske gik
desværre ikke i opfyldelse; historien skulle senere vise, at bygningen kun fik lov at stå i 51 år.
Fabrikant Gesner talte i varme
ord for amtmand Dreyer, der allerede i den korte tid, han havde
beklædt embedet i Skanderborg,
havde forstået at gøre sig afholdt,
og som særlig havde glædet silkeborgenserne ved den levende
interesse, han flere gange havde
vist for byen.
Amtmand Dreyer takkede og
udtalte, at han allerede i Ringkøbing havde næret stor interesse
for Silkeborg, og denne interesse
var selvfølgelig stegen, efter at
han var kommet til Skanderborg.
Når det var lykkedes byens håndværkere at rejse denne smukke
og stolte bygning, var det til stor
ære for disse og ikke mindre for
de ledende mænd i den unge by,
der i 1896 kunne fejre sit 50-års
jubilæum. At Silkeborg var en
fremskridtsby, kunne man se af,
at den ikke blot havde en vandku-

Anton Rosens teatersal set fra scenen.
lokaler, inden de blev kaldt til
bords med musik i teatersalen.
Både i salen og på scenen var
der dækket lange borde, hvis
smagfulde opdækning og fikse
arrangement straks skabte en
god stemning hos de 324 glade,
feststemte borgere, som nu satte
sig til bords. For den fortrinlige
mad og gode vin stod hr. Madsen,
som var ”vært” i det nye teaterhus. Menuen var brunsuppe, laks,
salt ret med gemyse, dyresteg,
ostepind og is, alt til 3 kr. pr. kuvert uden vin. Stemningen var høj
og blev yderst animeret. Hertil
bidrog den kønne taffelmusik,
hvis toner under musikdirektør
Jens Christian Mogensens øvede
taktstok lød overordentligt smukt i
den store sal.
Fabrikant Gesner bød velkommen, hvorefter birkedommer Adler Lund talte for kongen og sluttelig udbad sig og fik forsamlingens bemyndigelse til at afsende
et telegram til majestæten.
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ranstalt, men nu også ville få sig
en kneippkur-anstalt. Hvorvidt
Silkeborg snart ville indtræde i
købstædernes række, vidste han
ikke, men han ville ønske den al
mulig trivsel og velvære. Også
amtmanden fik udråbt et leve for
Silkeborg.
Bager Jørgensen talte for birkedommer Adler Lund, købmand
Frode Arentzen og kancelliråd
Oscar Lund som repræsentanterne for kommunalbestyrelsen, sparekassen og banken, der alle havde bidraget til, at bygningen var
blevet rejst. Der fulgte nu en lang
talerække, hvor fabrikant Gesner
talte for arkitekt Rosen, tømrermester Kornerup-Bang for konduktør Lauritzen, tobaksfabrikant
Christensen for damerne, Gesner
for fabrikant Axel Meyer, til hvem
der sendtes et telegram, læge
Lund for håndværkerforeningens
formand, hr. Gesner, og denne for
kantatens forfatter og forfatterne
af de forskellige sange, som blev
afsunget ved bordet og som bidrog stærkt til at udvikle og vedligeholde den animerede stemning.
Endelig talte bødker Nielsen for
bager Jørgensen, arkitekt Rosen
for bygningshåndværkerne og
redaktør Lyngby for håndværkerforeningens bestyrelse.
Inden bordet hævedes, oplæste
Gesner en række lykønskningstelegrammer. Mens salen blev ryddet til dans, samledes deltagerne
ved kaffen i husets underste lokaler. Kl. 23 kunne ballet begynde

og det fortsatte i mange timer.
Solen var allerede så småt ved at
stå op, da de sidste og mest udholdende gæster tømte det sidste
glas skummende champagne og
gik hjemad. Avisens referent var
blandt disse, og han slutter sin
beretning med, at den vellykkede
fest varslede en fremtid for håndværkerforeningens bygning som
kunne ”...blive lige så munter, lys
og strålende, som den sol, der
kikker ind ad vore vinduer, mens
vi nedskriver disse linjer om
”pragtbygningens” smukke og
fornøjelige indvielse”.
Samme dag, som referenten
skrev i de tidlige morgentimer
uden at være gået i seng, indløb
der et telegram fra kong Christian
IX stilet til birkedommer Adler
Lund og fabrikant Gesner, hvori
majestæten takkede for den modtagne telegrafiske hilsen og udtalte sine bedste ønsker for håndværkerforeningens nye bygning
og de Silkeborg borgere.
Indvielse af teatersalen med
dilettantforstillinger
Men festen fortsatte med indvielse af teatersalen den 21. marts.
Dette hæderfulde hverv var blevet
betroet en flok af byens flinke dilettanter. Der var store forventninger til deres præstationer.
Der skulle opføres 4 dilettantforestillinger hver af aftenerne 2123. marts. Stykkerne havde titlerne ”Forspil”, som var skrevet af
postmesterinde Karoline Peter33

Lokaldigter og forfatter Karoline
Petersen, (1848 – 1927), gift med
postmester Frederik Chr. Friis

Forfatter, historiker, sanglærer,
organist, korleder og musiker Edvard Egebjerg (1855 – 1938)

sen, ”Surrogater” af Otto Benzon
og ”Rosa og Rosita”, som var et
underholdende og vittigt lystspil,
der tidligere havde gjort stor lykke
på Det kgl. Teater. Den sidste af
de fire forestillinger var et lille
sangspil ”En Vandgang på Hattenæs”, som var skrevet af af den
meget produktive, lokale historiker og forfatter Edvard Egeberg.
Billetter til forestillingerne kunne
forudbestilles hos boghandler
Müller mod et tillæg på 25%.
Premieren den 21. havde ifølge
avisen samlet et yderst elegant
publikum. ”Forspil” satte publikum

i en fortrinlig stemning og blev
l ø n n e t l i g e s o m s t yk k e r n e
”Surrogater” og ”Rosa og Rosita”
med hyppigt bifald. Ved søndagsforestillingen var der et talrigere
publikum. Der blev tilmed annonceret en ekstra forestilling tirsdag
den 24. med efterfølgende gratis
bal for håndværkerforeningens
medlemmer, som varede til kl. 03.
Fest i lange baner
”Fester i lange, lange baner – det
har været ugens fysiognomi ”
Sådan indledte referenten (som
var underskrevet ”Max”) en lang,
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noget spids og ironisk klumme i
avisen den 23. marts. Han besværede sig over, at han efter en
middags og et bals anstrengelser
kom hjem i et ”koldt værelse”,
hvor han frøs gudsjammerligt, og
hvor der ikke lå så meget som en
eneste lille ”fribillet” til teaterpremieren. Han var også efter restauratør Madsen i det nye hus,
som ”rimeligvis stolt vil kunne klare geschäften og de 1,500 kr. årligt [for lejen], når han først en
gang får lært sine kelnere, at den
gæst, der fx bestiller et par stykker smørrebrød kl. 23, slet ikke vil
betragte det som en uartighed,
om han får disse serveret inden
kl. 24”. Han slutter med at beskrive et vejrskifte mod lunere vejr,
som kunne true med at ”stille foråret som nr. 1 i den almindelige
interesse, - en tilsidesættelse,
pragtbygningen på ingen måde vil
finde sig i – foreløbig”.
Onsdag den 25. marts skrev
avisens referent: ”I aftes sluttedes
der af med indvielsesfestlighederne og – ærlig talt nu har de
”festlige” dage vel også varet længe nok”.
Afslutningen var i øvrigt særdeles vellykket. Et talrigt publikum
havde indfundet sig til forestillingen, hvis forskellige numre alle
gjorde megen lykke, ikke mindst
det lille slutningsstykke ”En vandgang på Hattenæs” af Edvard
Egebjerg, som gik over scenen
med så smittende liv og humør, at
såvel de kønne sange som de

iørefaldende melodier fuldtud kom
til deres ret.
Hele aftenen regnede det ned
over scenen med blomster: Damerne på scenen, som kunne
glæde sig over den skønne flora,
fortjente den i fulde mål! Efter at
tæppet var faldet for den sidste
Hattenæs-scene, ryddedes salen,
for at den kunne være i stand til
den ”lille svingom”, som straks
begyndte og som med liv og lyst
fortsatte i flere timer. Ca. kl. 3
dansedes der af, og så var det
slut med festlighederne.
Forår og hverdag blev det.
”Silkeborg nye Theater” gik nu ind
i sin glansperiode med omrejsende, professionelle teatre. Det kan
man læse om i bogen ”Rejsende
teater i Silkeborg” - og om hvordan ”pragtbygningen” blev schalburgteret i 1945 under besættelsen.
Kilder
 ”Noder og unoder i Silkeborg
– Byens musikliv gennem 150 år”
af Kurt Balle Jensen, 2002, 288
sider
 ”Rejsende teater i Silkeborg”
af Hans Løkke, Silkeborg Teaterkreds 2017, 63 sider
Silkeborg Avis eller Midt-Jyllands
Avis 2.-25. marts 1896
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To kæmper mødtes på Vestergade
Af Aage Mikkelsen

Det har vel været 1952 – året,
hvor to kæmper mødtes på Vestergade. Den ene var O. A.
Ascanius, Silkeborg. Den anden
kæmpe var kaptajn Kurt Carlsen,
der netop var blevet verdensberømt som kaptajnen, der nægtede
at forlade sit nødstedte skib The
Flying Entreprise.
Den ene kæmpe - Oluf Ascanius, var verdensberømt i Silkeborg, kendt af alle som original i
alle ordets bedste betydninger,
eventyrer og globetrotter. Han var
ligesom mine forældre Thybo og
deraf kommer det vel, at han blev
min gudfar. Han blev som ung
forstmand udsendt af ØK til
Østen. Der findes på arkivet forskelligt materiale af ham. Han har
bl. a. skrevet bogen “ Syv år i
Siams Jungle” og “ Min flod min
verden”.
Han var uddannet i industriel
skovdrift og havde i den egenskab arbejdet i Siam i det nuværende Thailand. Efter hjemkomsten til Silkeborg delte han flittigt
sine erfaringer fra opholdet. Han
holdt talløse foredrag og havde
tilmed noget så usædvanligt som
farvebilleder til at ledsage sine
fortællinger.
Han var altid iført knickers og
en bondelue, en dragt, der nok
har underbygget opfattelsen af

Oluf Ascanius
ham som original. Han boede i en
stor villa på Sølystvej og arbejdede som forsikringsmand i Hafnia
efter sin hjemkomst. Ascanius
solgte også te til byens borgere,
velsagtens noget han importerede
via sine kontakter i det fjerne
Østen og ØK.
Oluf Ascanius kunne fortælle.
Det var grangivelig en festdag for
min tvillingbror og mig, når han
besøgte os i vores bandomshjem
i Vestergade. Når han fortalte historier derude fra, var mine og
min brors øren så store som ele36

fanters. Han var en strålende fortæller. Specielt husker jeg en historie om en tiger, som sprang
over et tre meter højt hegn med
sit bytte i munden. Byttet var et
rådyr af en eller anden art. Vi morede os kosteligt, når han talte
siamesisk. Om siameserne sagde
han: ”Vi skal ikke sende dem store gravemaskiner, men vi kan
sende dem en plov, og vise dem
hvordan man bruger sådan en.”
Da Ascanius kom hjem med
kone og børn gav det sig naturligvis udslag i nogle kulturelle forskelligheder. Således måtte han
for eksempel til at lære sine børn,
at de ikke måtte sparke det personale, som arbejdede i huset, når
de gjorde noget, som ikke passede ungerne. Det måtte de godt
hist ude.
Den anden kæmpe var, som
nævnt kaptajn Kurt Carlsen fra
The Flying Entreprice. Han var
sømand og sejlede på de syv have og havde som sådan ikke den
store forbindelse med Silkeborg.
Han var født i Helsingør, hvor han
kom på sejlskibsskole og bl.a.
lærte at sy sejl med en krumnål,
men den historie kommer jeg tilbage til.
Kaptajn Carlsen havde forbavset
og imponeret den halve verden
ved stædigt at blive på sit skib
The Flying Enterprice selv om det
var ved at synke. Han holdt stand
på skibet i ca. 14 dage inden det
forsvandt i bølgerne syd for den
engelske kyst i januar 1952. På

Vestergade i Silkeborg møder
Ascanius Kurt Carlsen. Det møde
var Ascanius meget beæret over.

Kaptajn Kurt Carlsen i en motorbåd på Silkeborgsøerne – formentlig under et besøg hos sin
ven Knud P. Andersen.
Kurt Carlsen var i Silkeborg for
at besøge sin gamle ven, Knud P.
Andersen – måske denne histories tredje kæmpe. Han var radioamatør og fuld af ideer og initiativer. Blandt andet byggede han en
form for fjernsyn allerede i 1933 –
her i Silkeborg. Han var også
blandt byens flyvepionere og oprettede blandt andet et lufttaxiselskab efter Anden Verdenskrig,
ligesom han var en af drivkræfterne bag oprettelsen af en lufthavn
på Søholt.
Knud P. Andersen havde over
radioen, som en af de sidste været i kontakt med Carlsen, mens
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han ventede på, at hans skib gik
ned. Blandt andet derfor var Carlsen rejst til Silkeborg for at besøge sin ven Knud P. Andersen.

menighed, så de kendte hinanden
godt. Faktisk så godt, at jeg fik
lejlighed til at besøge ham i hans
private hjem. Da Carlsen alligevel
var i byen for at besøge sin ven
Knud P. Andersen havde han også stukket hovedet inden for hos
min mor for at sige goddag og
bringe hilsner fra min mors søster. Derfor kunne min mor til
Ascanius’ overraskelse, trumfe
hans historie om mødet på åben
gade med helten fra The Flying
Entreprise.
Når historien handler om to
kæmper, er det fordi de to mænd
satte sig spor i min barndom –
spor som kæmper – kan man sige. Det var mænd, der havde udført bedrifter og kunne imponere
med deres fortællinger. I min høje
alder glæder det mig over at have
kendt til tre så ypperlige mennesker som kaptajn Carlsen, Knud
P. og Ascanius.
Men for resten mangler vi jo
fortællingen om krumnålen og
Carlsen. Kaptajnen havde jo som
en del af sin sejlskibsuddannelse
lært at sy med krumnål og repareres sejl og andre ting. Han fortalte
en gang om en episode, hvor en
skidt karl, der var påmønstret
hans skib havde været i slagsmål
med et andet af besætningsmedlemmerne, som var blevet hårdt
såret. Karlsen redede mandens
liv, ved at sy ham sammen med
krumnål så han kunne holde blodet i sig til han kunne få lægehjælp.

Knud P. Andersen.
Efter det pludselige møde med
kaptajn Carlsen, var Ascanius
både overrasket og imponeret og
kunne ikke afstå fra at prale da
han ved en lejlighed mødte min
mor, som boede på Vestergade.
Efter sigende skulle der have været følgende samtale:
”Du Maria (min mor) ved du hvem
jeg traf på gaden i dag.................
Kaptajn Carlsen!”
I den situation var min mor som
sædvanligt “cool”: ”Nåh ja, sagde
min mor. Han var her for at besøge mig i går.” Det har været et
antiklimaks for Ascanius.
Historien bagved er følgende. I
New Jersey, hvor Kurt Carlsen
boede, var både han og min moster medlemmer af den samme
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VESTERLUND GRUNDEJERFORENING
100 års jubilæum
Udarbejdet af bestyrelsen
For 100 år siden var der ingen
sommerhuse i Vesterlund, kun en
enkelt afsidesliggende gård – Vesterlundgård, som lå ved den
vestlige ende af Thorsø, omtrent
der, hvor Vesterlundvej ender i
dag, samt to små huse (ved de
nuværende Vesterlundvej nr. 127
og 176).
Landskabet så også meget anderledes ud end i dag. Der var
næsten ingen høje træer, men
åbne arealer med lynghede, hvor
det kuperede terræn, som blev
skabt under istiden, trådte meget
tydeligt frem.
Historien om Vesterlund som
sommerhusområde begynder i
årene lige før Første Verdenskrig.
I 1912 kunne man i JyllandsPosten læse, at Skovrider Lorentze n h a v d e V e s t e r l u n d –
”beliggende overmaade smukt
ved Silkeborg-Søerne og store
Skove […] Særlig egnet for Sommerophold” – billigt til salg.
Skovrider Lorentzen solgte i
1916 Vesterlund til interessentskabet ”Vesterlund” ved overretssagfører Axel Salomonsen, som
herefter i 1917 videresolgte ejendommen til overretssagfører Aage
Madsen.
På denne tid, i årene omkring
Første Verdenskrig, var spørgsmålet om ferie for alvor begyndt

Annonce for Vesterlund i Jyllandsposten 1912
at blive aktuelt, og da mange borgere i Danmark samtidig havde
en del penge på lommen, steg
efterspørgslen efter jord, hvor
man kunne tilbringe ferien sammen med familien. På denne baggrund udsprang en del spekulationsforetagender, hvor entreprenante folk så forretningsmuligheder i at opkøbe jord rundt omkring
i landet for at udstykke og videresælge den enten privat eller ved
dannelse af grundejerforeninger.
Særligt i hovedstaden voksede
sådanne forretninger frem i ly af
store udstillingsvinduer med store
farvelagte parcelkort og gratis
uddeling af smukke, illustrerede
prospekter. Især den jyske jord
var eftertragtet. Ofte gik det imidlertid galt, idet disse foreninger,
39

skønt der blev solgt mange grunde, blev lukket i løbet af et par år.
Det hele var ikke fuldt juridisk underbygget, og mange blev bedraget for både jord og penge.
Det var midt i denne turbulente
tid, at der den 4. september 1917
kl. 5 om eftermiddagen blev afholdt et møde på overretssagfører
Aage Madsens kontor i København ”angående Dannelsen af en
Forening med det Formål at afkøbe Aage Madsens nylig erhvervede Ejendom ’Vesterlund’ ved Silkeborg”.
Med sagfører G. Thomas som
dirigent blev foreningen dannet;
den blev straks holdt over dåben
og fik navnet ”Vesterlund Grundejer-, Jagt- og Fiskeriforening”.
Der blev fremlagt udkast til love
for foreningen, og i henhold til de
således vedtagne loves § 11 foretog man derefter valg af bestyrelsen, der kom til at bestå af fem
medlemmer med rentier Ingwersen som den første formand for
Vesterlund Grundejer-, Jagt- og
Fiskeriforening.
Overretssagfører Madsen fremlagde derefter udkast til købekontrakt med de vilkår, på hvilke han
ville overdrage ejendommen til
foreningen for en købesum af
75.000 kr.; den nyvalgte bestyrelse blev bemyndiget til at underskrive købekontrakten samt de
øvrige dokumenter vedrørende
købet.
Derpå blev dette for grundejerforeningen så betydningsfulde

første møde hævet.
De første grunde sælges
I den første udstykning af Vesterlund var der i alt 110 parceller.
For at hverve købere til grundene
blev der udarbejdet et fint lille
hæfte med illustrationer fra området. I hæftet stod blandt andet:
”En lille halv Mil Syd for Silkeborg
ligger
Ejendommen
”VESTERLUND”, mod Vest stødende op til den store, smukke
Vesterskov, mod Syd i en Længde af ca. 2000 Alen grænsende til
den fiskerige Thorsø, hvis Bredder dannes af høje Bakker, bevoksede med Skove med mange
Højdepunkter, hvorfra der oven
over Skovtoppen haves en vid

Salgsskilt ved Vesterlund.
udsigt over Silkeborg-Egnens
henrivende skønne Landskab.
Selve
Ejendommen
”Vesterlund” har et Areal af ca. 55
Tdr. Land med et meget kuperet
Terræn, hvis højeste Punkt er 185
Fod og rigt vekslende Landskab:
Skov, Lynghede, Eng m.m. Der er
meget Vildt paa Ejendommen og i
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Thorsø stor Fiskerigdom.
Til den Skønhed, som Ejendommen og dens Omgivelser besidder, saavel som til Jagten på
Ejendommen og Fiskeriet i Thorsø er der nu aabnet Adgang for
en større Kreds, idet der under
Navnet ”Vesterlund Grundejer-,
Jagt- og Fiskeriforening (ved Silkeborg)” er dannet en Forening,
som har erhvervet Ejendommen
med det Formaal at udstykke den
i Parceller, der overdrages Medlemmerne paa billige Vilkaar, og
som endvidere regulerer Jagt- og
Fiskerirettigheder samt mulig erhverver saadanne Rettigheder
over andre tilstødende Ejendomme.
Efter den lagte Plan bliver der i
alt 110 parceller, hver altsaa på
ca. 7000 Kvadrat-Alen, og der
kan i Foreningen optages et lignende Antal Medlemmer, dog at
et Medlem kan være Ejer af flere
Parceller.
Ved Indmeldelsen betales for

hver Parcel et Indskud af 10 kr.
Aarlig betales en Ydelse af 7 % af
Købesummen, der er 10 Øre pr.
Kvadrat-Alen af Parcellens BruttoAreal.”
Videre står der i hæftet: ”Det er
saaledes meget favorable Vilkaar,
og enhver, der ønsker at sikre sig
en Parcel til at opholde sig paa i
sin Ferie og til Jagt og Fiskeri, bør
snarest indmelde sig i Foreningen”.
Efter godt et års forløb blev det
første bestyrelsesmøde i Vesterlund Grundejer-, Jagt- og Fiskeriforening afholdt den 10. december 1918. På dette møde oplyste
formanden, at der allerede var
solgt 76 grunde. Og på det efterfølgende bestyrelsesmøde kunne
formanden fortælle, at der var
solgt yderligere 14 grunde, altså i
alt 90 grunde. Salget gik strygende – lidt for strygende skulle det
vise sig.
Økonomisk krise

Matrikelkort og Vesterlunds grunde fra 1917.
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Ikke længe efter de første grunde var solgt, løb grundejerforeningen ind i alvorlige økonomiske
problemer. Bestyrelsen måtte påbegynde behandlingen af restancesager, og disse steg i en uhyggelig grad de følgende to år.
Efter 1922 var grundejerforeningens stilling således, at der foruden mange prioritetsrenter også
skyldtes flere tusinde kroner i
skat, og arealerne var udlagt til
udpantning. Af de 90 medlemmer
betalte blot 20 deres terminsydelser rettidigt. Det blev et stort og
besværligt arbejde for den daværende bestyrelse at forsøge at
inddrive restancerne med et utal
af henstillinger, opfordringer og
rykkerbreve. Bogholderen modtog
mange anmodninger om henstand med ”havelejen”, hvilket
måske vidner om en vis naivitet
blandt skyldnerne.
Samtidig med de økonomiske
kvaler var der også andre vigtige
opgaver at se til i grundejerforeningen. Der var spørgsmålet om
forbedring af vejen fra Virklund,
som overvejende bestod af næsten bundløst sand. Efter
åstedsmøder og forhandlinger
med sogneråd og amtsråd m.fl.
blev der truffet aftale om at forbedre vejen, mod at grundejerforeningen betalte to tredjedele af
udgifterne.
På grundene i Vesterlund blev
endvidere anlagt den ringvej, som
mange grundejere bruger i dag,
og adskillige stier. Der blev også

gravet og nedsat en 25 alen dyb
brønd med pumpe midt på grundene. En fornyet afmærkning af
alle parcellerne med lærketræspæle blev foretaget af
landmåleren.
Efter lange og seje forhandlinger lykkedes det til sidst også at
få styr på grundejerforeningens
økonomi ved at indgå en overenskomst med kreditor, som reducerede foreningens gæld og renteudgifter betydeligt. Restancerne
blev indgivet til retslig inkassation,
og der blev efterhånden ryddet ud
i de medlemmer, som ikke var i
stand til at betale deres gæld.
Veje, stier og badesteder anlægges
Oprindeligt havde grundejerforeningen hjemme i København, og
i 1920’erne tilhørte over halvdelen
af grundene fortsat borgere fra
hovedstaden. For at lette salget af
grunde og reducere administrationsudgifterne blev foreningens
hjemsted flyttet til Silkeborg i juni
1927.
Det viste sig snart at være en
klog beslutning at flytte foreningen til Silkeborg. I de følgende år
blev der nemlig solgt en hel del
grunde, og vejspørgsmålet blev
på ny aktuelt. Efter et møde i Virklund Forsamlingshus mellem
amtsvejinspektøren, skovrideren
og lodsejerne blev det aftalt at
dræne og grundforbedre VirklundVesterlundvejen. Et tiltag som fik
stor betydning for Vesterlunds
42

udvikling. I oktober 1928 blev der
også indkaldt til ”hoveriarbejde”
på vejen gennem sommerhusområdet, hvor bestyrelsen og en del
stedlige medlemmer og to spand
heste mødte frem og uden vederlag arbejdede fra solen stod op til
den gik ned med at køre grus på
vejen.
Ved Thorsø blev der anlagt ba-

lige grunde. Til gengæld fik foreningen fuld ejendomsret over 22
grunde.
Da grundejerforeningen holdt
25 års jubilæum i 1942 kunne
man i jubilæumsskriftet læse, at
”Foreningens Status pr. i Dag er
saa god som aldrig tidligere. Foreningen har nu 96 medlemmer,
og 55 Grunde er bebyggede. Tilbage er saa 15 usolgte grunde”.
El og rindende vand finder vej
til Vesterlund
Mange af de installationer, som
vi i dag tager for givet, kom forholdsvis sent til Vesterlund. Ved
generalforsamlingen i 1959 nedsattes et udvalg, som fik til opgave at danne en elforening for Vesterlund-området. I første omgang
lykkedes det ikke, da tilslutningen
fra medlemmerne var alt for lille.
Men interessen var vakt, og da
Them sogns elforsyning i 1962
trak en hovedledning langs hovedvejen og ringvejen i Vesterlund, faldt tilmeldingerne slag i
slag.
I 1960 blev foreningens love
moderniseret, og foreningen skiftede navn til det nuværende
”Vesterlund Grundejerforening”,
idet man fandt, at dette med ”jagt
og fiskeri” med tiden var blevet en
overflødig passus.
I 1964 tog den daværende bestyrelse initiativ til at få vand udlagt til sommerhusområdet, men
da Virklund Vandværk forlangte
mindst 50 medlemmer tilsluttet,

Et af Vesterlunds badesteder fotograferet i 1950’erne.
desteder med badebroer og
sikringstove langs søbredden. To
af disse badesteder er i brug den
dag i dag.
Det var også på denne tid, at
den smukke sti langs Thorsø –
førhen kaldet ”Promenadestien” –
blev anlagt, ligesom der i årenes
løb blev anlagt adskillige foreningsstier, som fortsat er i brug.
Den 9. april 1939 blev en mærkedag i grundejerforeningens historie. Her blev afholdt ekstraordinær
generalforsamling på Hotel Dania
i Silkeborg og vedtaget, at foreningen skulle afkøbe kreditors
obligation og prioritetshavernes
udestående fordringer på forskel43

måtte man opgive, da det viste
sig umuligt at få tilslutning nok.
Imidlertid prøvede man igen et år
senere, og dette forsøg gav så
stor tilslutning, at vandværket
kunne godkende parcellerne som
medlemmer. I pinsen 1965 blev
de første haner tilsluttet. Indtil
dette tidspunkt var der kun vandbrønde i Vesterlund.
I 1967 afslutter den daværende
bestyrelse 50 års festskriftet med
følgende status: ”Foreningen har
nu kun en parcel (nr. 136) tilbage,
som man ikke ønsker solgt foreløbig. Næsten alle parceller er i dag
bebygget. Mange er blevet bebygget i de senere år med kønne
og hyggelige huse, der falder godt
ind i naturen […] Vesterlund er
ikke alene et ferieområde, men er
også i de senere år blevet et fritidsområde, idet mange tilbringer
deres weekend herude på alle
tider af året. Naturen har selvfølgelig ændret karakter, her hvor
ødegårdens marker gik over i
lyng. Siden kom fyr, gran og løvtræer, og sådan vil der altid ske
ændringer i Vesterlunds natur.
Vær med til at værne om det
skønne område i tiden fremover
lige så godt som det er blevet
gjort i de forløbne 50 år, så er De
samtidig med til at lette arbejdet
for de kommende bestyrelser. Vi
vil her ønske for Vesterlund, at
det stadig må bevare sin særprægede skønhed og være et dejligt
ferie- og fritidsområde for sine
medlemmer.”

Kiosken i Vesterlund
Året efter grundejerforeningens
50 års jubilæum lukkede kiosken i
Vesterlund til stor fortrydelse for
mange grundejere. Kiosken lå til
at starte med på hovedvejen ved
den nuværende grund nr. 184,
men blev senere flyttet til nr. 182.
Den blev bygget af Marie og Harald Schmidt Nielsen i midten af
1940’erne. Mange sommerhusejere boede dengang i Silkeborg,
og kun de færreste havde bil;
man cyklede ud til sit sommerhus
i Vesterlund. Der var derfor
grundlag for at etablere en lille
kiosk eller købmandsforretning i
Vesterlund, som havde åbent i
sommerhalvåret, og hvor som-

Kiosken i Vesterlund
merhusejerne kunne købe de vigtigste dagligvarer. Helt frem til
1968 fungerede kiosken ikke blot
som indkøbssted, men også som
et hyggeligt samlingssted for
sommerhusejerne i Vesterlund.
I 1970’erne blev der installeret
telefon i det lille hus, som stadig
findes på hovedvejen mellem de
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nuværende Vesterlundvej nr. 137
og nr. 139. Telefonhuset var i
mange år den eneste adgang til
at komme i telefonisk kontakt med
omverdenen fra Vesterlund. En
del sommerhusejere kan stadig
huske, hvordan det var at skulle
trave ned til telefonhuset og ind i
mellem stå i kø i en rum tid, inden
man fik adgang til at kaste mønter
i telefonen og ringe op. Den sidste opringning fra telefonhuset
blev foretaget i 1995; på det tidspunkt havde de fleste sommerhusejere fået egen telefon og derved efterhånden overflødiggjort
den fælles telefon. Telefonhuset
er dog stadig i brug, men i dag
som en Bog-Bytte-Biks, hvor
grundejerforeningens medlemmer
flittigt udveksler bøger på kryds
og tværs.

fik bevillingen til afholdsrestaurationen. Omkring 1951 solgte Severin Michael Mikkelsen stedet til
sin søn og svigerdatter Charles
og Grethe Mikkelsen. Og med de
nye ejere kom der ligeledes en
spiritusbevilling til stedet.
I 1965 solgte Charles Mikkelsen
Højborg, der i de næste 5-6 år
fortsat fungerede som en restauration, men nu også med en tilhørende dyrepark.
Den 6. november 1971 udbrød
der af ukendte årsager en voldsom brand på Højborg, som lagde
det meste af stedet øde. Herefter
led området en lidt omtumlet tilværelse, indtil det i 1977 blev indlemmet i Vesterlund Grundejerforening. Indtil 1977 bestod foreningen af de 110 oprindelige parceller fra 1917. Men i 1977 blev Højborg-området bestående af 14
grunde (nr. 140-174) altså indlemmet i Vesterlund Grundejerforening, hvorved Vesterlund blev det
område, som vi kender i dag.

Højborg indlemmes i Vesterlund Grundejerforening
På toppen af Vesterlund – ved
de nuværende grunde nr. 162168 – lå engang en restauration
ved navn Højborg, hvorfra der var
en storslået udsigt over Vesterlund og Thorsø.
Højborg fik den 15. juni 1935
bevilling til at drive en afholdsrestauration. Stedet var et yndet
udflugtsmål for silkeborgensere
og i særdeleshed gæster fra Silkeborg Bad, som brugte stedet til
pauser under deres ture rundt i
Vesterskoven.
Det var Klara Marie Nielsine og
Severin Michael Mikkelsen, som

De årlige generalforsamlinger
og fester
Indtil den store brand i 1971
havde Vesterlund Grundejerforening afholdt sine årlige generalforsamlinger på Højborg. Herefter
fik man i nogle år tilladelse til at
bruge Virklund Skole, og også
den nærliggende Peterslyst Rideskole lagde en overgang lokaler til
generalforsamlingerne, men da
rideskolen pludselig blev solgt,
stod grundejerforeningen igen
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Teltet på fællesgrunden nr. 136.
uden tag over hovedet.
Formand og senere æresmedlem Henning Henriksen foreslog
derfor at planere grundejerforeningens grund Vesterlundvej nr.
136, så der kunne rejses et telt.
Den første generalforsamling i
teltet på foreningens egen grund
blev holdt i 1980. Siden er det
blevet en fast tradition, at generalforsamlingen afholdes i teltet på
Vesterlundvej nr. 136. En anden
fast tradition er, at generalforsamlingen afsluttes med sangen
”Vesterlunds Pris” af tidligere bestyrelsesmedlem Karl Gunhøj.
I mange år var det også en tradition, at der blev afholdt en fest i
teltet på Vesterlundvej nr. 136
lørdag aften før generalforsamlingen (ifølge grundejerforeningens

vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes den
tredje søndag i juli måned). En
del medlemmer kan stadig huske
disse fester, hvor der var god
mad, levende musik, dans og
sang til langt ud på natten.
I de senere år har det knebet
med tilslutningen til lørdagsfesterne, men det er en stor glæde, at
rigtig mange medlemmer – både
nye og gamle – af grundejerforeningen har tilmeldt sig 100 års
festen, som afholdes lørdag den
15. juli 2017, aftenen før generalforsamling nr. 100 i Vesterlund
Grundejerforening.
Artiklen er et uddrag af Vesterlund Grundejerforening 19172017 100 års jubilæumsskrift.
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Gendarm fra Silkeborg var til stede
ved De Vestindiske Øers salg til USA i 1917.
Af Preben Strange
Kirkebogen for Silkeborg sogn
meddeler den 19. maj 1890, at
der er født en dreng, der får navnet Hans Laurits Marius Hansen.
Han får betegnelsen uægte, da
hans moder er ugifte Rasmine
Jørgine Hansen 37 år gammel.
Som barnefar udlægges Laurits
Peter Hansen. I bemærkninger er
anført, at hun på ti måneders dagen var på Langesø gods i Vigerslev sogn, hvor hun fra 1.maj –
22. december 1889 tjente hos
baronesse Berner Schilden – Holsten.
Moderen var født i Bro i Brenderup sogn på Fyn og havde i februar måned 1890, hvor folketællingen fandt sted, ophold hos forældrene. Hvorfor hun så vælger at
føde barnet i Silkeborg får stå hen
i det uvisse. I 1901 bor hun sammen med sin mand Lars Hansen i
Rådmandsgade 25 og oplyser, at
de er blevet gift i 1894 og flyttet til
Københavns kommune i 1896.
I 1904 bliver Laurits konfirmeret
og det oplyses, at han bor i Nygade i Silkeborg. Han bor således
ikke hos sin biologiske moder.
Ovennævnte facts om en ugift
kvinde, der er kommet i ulykke og
er blevet besvangret, var for så
vidt meget almindelig på den tid,
men Jenny Løvborg viste mig på
et tidspunkt en korrespondance

hun var i besiddelse af, hvor denne Laurits Hansen fortæller om
sine oplevelser som gendarm på
De Vestindiske Øer i årene 1914
– 1917.
Jennys familiemæssige relation
til ham var, at han ifølge familieoverleveringen skulle have været
plejebarn hos hendes oldefar,
uldhandler Christen Martinus Peter Hansen og hans kone Christine Marie Andersen Kjellerup, der
boede i ”Jennys Minde” på Lundsgade 1 i Alderslyst. En gennemgang af folketællingerne for Balle
sogn viste dog, at dette ikke kunne være tilfældet, da han først
optræder i folketællingen for
1911og da som logerende i huset.
En nærmere undersøgelse af
folketællingen for1901for Nygade
viste, at han boede som plejesøn
i sidehuset til nr. 29 hos Nikoline
Kristensen f. 23. april 1823 i
Grønbæk. Hun levede af alderdomsunderstøttelse og havde vel
efter manden, Andreas Kristian
Hansen Kjellerups død den 28.
januar 1895 brug for de penge,
som Laurits ophold hos hende
kunne indbringe hende fra kommunen. Nikoline Kristensen var
svigermor til uldhandleren i Alderslyst og Laurits beskriver i et
brev afsendt fra Sault Ste Marie,
Ontario i Canada den 30. novem47

ber 1924”hvordan du (Anders)
trak rundt med din firhjulede vogn
med Jenny som kusk og ikke at
forglemme når vi drillede dig og
du fik bersærker gang og ildklemmer og skamler kom flyvende,
men ellers var du meget fredelig.”
Han har således leget med
uldhandlerens børn, Anders (født
1896) og Jenny (født 1899), når
Bedste besøgte sin svigersøn i
huset ” Jennys Minde” i Alderslyst.
Laurits moder var i 1894 blevet
gift med en Lars Hansen fra Øksendrup ved Svendborg, men
brylluppet ses ikke at have fundet
sted i Silkeborg, hvilket indikerer,
at hun allerede på dette tidspunkt
har efterladt sønnen i Silkeborg,
for senere i 1896 at flytte til København. I marts 1919 skriver
Laurits fra 746 Davis Ave, Arlington, New Jersey til Anders ” Min
fader i København er død for mere end et halvt år siden, jeg fik det
at vide for to måneder siden. Ja
du sådan går det. Jeg havde endda glædet mig til at se ham. For
han var altid god imod mig, selv
da jeg rendte fra dem og stak til
søs, som messedreng. Jeg må
hjem og se jer igen i det lille Danmark. Og jeg må også have plukket fra min moder inden hun dør,
for hvem der er min rigtige fader.
En eller anden forløben Greve
siger man, men Grevskabet ligger
vel på Månen og det er mig også
ligegyldig. Men jeg er snart 30 år,
så det kunne snart være rart, at

vide hvem der har ansvaret for
ens jordiske tilsynekomst. Og selv
om min moder var grumme lidt af
en moder(resten mangler).”
Efter konfirmationen må Laurits
ud fra ovennævnte være flyttet til
moderen i København og det har
øjensynligt ikke været helt let at
lære at leve sammen, men efter
hans tur til søs, kommer han igen
hjem og bor i folketællingen for
1906 i Rådmandsgade 25 på 4.
sal sammen med forældrene.
Hans beskæftigelse opgives som
malerlærling.

Laurtis Hansen som udlært malersvend.
Gennem de breve Laurits sender til Anders Hansen kan vi fra
1910 følge hans videre færd. Ef48

ter at være blevet udlært som malersvend, arbejder han en kort tid i
Farum, hvorefter han rejser til
Herning. Arbejdet her varede dog
ikke så længe, for i februar 1911
er han tilbage i Silkeborg og bor
som arbejdsløs malersvend hos
uldhandleren. Fra denne periode
findes ovenstående foto fra 21.
maj 1911 af Laurits Hansen i malertøjet. Billedet må formodes, at
være taget af Anders Hansen, der
var en habil fotograf og senere
valgte det som sin levevej. Laurits
plejemor, Nikoline Hansen boede
ved sin død den 17. marts 1912 i
Alderslyst, så han har også haft
kontakt med hende i den sidste
tid, hun levede.
Den 23. januar 1912 blev han
indkaldt som soldat ved 7. regiment i Fredericia og blev senere
overflyttet til 3. regiment samme
sted. Han afsluttede sin soldatertid i Danmark den 11. december
1914 og dagen efter tiltrådte han
som rekrut i Vestindiske regiment.
Stambogen viser, at han var 168
cm høj, væksten er middel, grå
øjne og brunt hår. På højre læg
havde han et modermærke. Rekruttiden var kort og allerede i
januar måned sejlede han med M/
S Siam via Gøteborg til de Vestindiske øer.
Ved ankomsten til Christianssted på St. Croix tilgik han den
28. januar 1915 Det Vestindiske
Gendarmerikorps. Den 27. februar 1915 fik han tid til at skrive til
Anders Hansen i Silkeborg. Det

første brev handlede om turen til
St. Croix, der var gået godt, på
trods af flere hændelser – hvor
fragtskibet var blevet bordet af
soldater fra den engelske flåde
med dragen sabel og pistol. Da
de ikke gad undersøge lasten
opdagede de ikke at skibet var
lastet med tyske maskindele til
Sydamerika. De overværede også flåden holde skarpskydning til
søs, men det lykkedes dem at
slippe igennem og fortsætte til St.
Croix. I brevet spørger han kort til
arbejdssituationen i Silkeborgmen vender sig ellers hurtigt til sin
store passion under opholdet i
Vestindien – fotografering. Anders
Hansen er selv fotograf og Laurits
bruger lejligheden til at spørge til
nogle tips omkring fremkaldningen af filmene.
Laurits bliver ved ankomsten
den 28. januar 1915 til øen St.
Croix tildelt hovedstyrken i Christianssted, som ligger i øens østlige
del og forblev der i et helt år, inden han den 10. januar 1916 blev
beordret til at gøre tjeneste ved
fortet i Frederikssted, som ligger i
øens vestlige del og derfor også
kaldtes West End.
Den 7. juli 1915 får Laurits god
tid til at skrive brev til Anders, idet
han denne dato idømmes 6 dages kasernearrest fra den 8. – 14.
juli 1915 for udeblivelse af kvarteret udover tilladt tid denne dag.
Brevet afslører at Laurits arbejder
meget med fotografering, men at
de klimatiske forhold giver visse
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vanskeligheder.
Jeg har modtaget dit Brev og
Billedet i god behold det er et udmærket billede det bedste jeg har
set og fuldtud paa højde med Porses [fotograf i Silkeborg]. Jeg er
meget glad for det og vil straks
lade det indramme bare jeg kunde tage sådan et så var jeg fotograf men det vil ikke rigtig gå for
mig Fremkalding af Plader er det
som altid mislykkes men nu har
jeg begyndt at fremkalde med Is, i
Fremkalderen saa nu tror jeg det
gaar det er ene og alene den
stærke Varme som gør det saa
vanskelig. Naar Pladen kommer i
Fremkalderen løsner Hinden sig
straks fra Glasset og det hele er
ødelagt og det er fordi Fremkalde-

ren er opvarmet til samme varmegrad som Luften før jeg brugte Is
mislykkedes saa godt som alle
Plader, der blev et fint Net som et
Slør jævnt over hele pladen, personernes Ansigt og Hænder var
som fyldt med Bylder. Nu bruger
jeg altsaa Is to til tre Plader Is i
Fremkalderen i Fikserbadet i
Alunbadet og i Skyllevandet Pladen tørrer paa en Time. Jeg takker for alle de gode Raad, som du
ser har jeg selv fundet ud af det
da det varede lidt længe inden jeg
hørte fra dig men Skylden ligger
vel hos Nykøbings Pi---ger ( Melodi Slumrer sødt i Slesvig Jord ).
Laurits beskriver i sit brev også
en dramatisk chance han pludselig fik som fotograf på St. Croix -

Laurits Hansens billede af den brændende motorskonnert Dannebrog
50

det giver dog også et indblik i de
danske soldaters syn på den lokale sorte befolkning, som ikke
forekommer særlig respektfuldt:
Eks. for 14 Dage siden brænte
saa en Motorskonnert her i Havnen og Resultatet af det ser du i
de billeder jeg har sendt dig. De
er jo ikke rigtig gode men jeg sælger dog en del af dem. Motorskonnaten sejlede her mellem
St. Croix og St. Tomas. Kl 8. staar
jeg og laver nogle Postkort da der
kommer springende en stor beskidt Nigger "Massa, Massa" fire fire! Skreg han, hold Kæft og
skrup af " you darm Nigger": sagde jeg for jeg blev saa gal over
forstyrrelsen og troede det var
noget sludder men da blev han
først rigtig tossed " O, got Massa
fire in the Hous." Han pegede ned
over havnen og jeg saa en tynd
Røgsøgle stige op.
Jeg snappede Hue og Trøje
paa grund af Varmen gaar man
inden Dørs uden Trøje og saa
splintrede jeg ned over gaarden
og ud paa Gaden der saa fire
Kammerater hive af med en
Sprøjte jeg fik fat med og saa gik i
løb til Havnen og der saa vi at det
var Motorskonnerten "Dannebrog"
der brændte og vi fik ekstra skrup
paa fat i en baad og derud med
Agterstavnen da vi kom derud
opdagede vi at vor sprøjte ikke
duede men saa begyndte Niggerne at raabe at om lidt røg Dannebrog i luften og saa blev Niggerne
der roede bange og de roede os

iland. Vi roede saa selv ud og
fastgjorde et Tov i Agterstavnen
for at faa Skuden væk fra Husenes nærhed imens kom byens
brandvæsen altsaa det sorte
Korps Gendarmerne roede iland
med trossen og jeg tænkte paa
mit Apparat og foer hjem efter det
for at faa en Plade før Skibets
luftrejse jeg naaede tilbage og fik
taget en Plade, den med alle Folkene paa og jeg var saa gaaet lidt
bort for at faa et til og lige som jeg
havde faaet indstillet og stod og
skruede paa Blænderen lød der
et øredøvende Knald og vi saa en
Ildsøjle staa tilvejrs fra Dækket og
op over masterne. Negerne blev
helt vilde og stormede væk fra
skibet og lige mod mig et par Heste løb løbsk og det regnede med
smaa Træstykker ned Over hele
Pladsen. Dækket sprang altsaa i
Luften og skylden var Gassolinolie i Lasten men ellers skete der
ingen Skade naar undtages at 6.
Gendarmer som i en baad var
ved at fastgøre et Staaltov da det
jeg var med til at fastgøre var
brændt over ved Luftrykket kæntrede Baaden og alle røg i Vandet
en No 24 fik Jakken over Hovedet
var druknet hvis ikke en Kammerat 103 havde sprunget ud og reddet ham har siden faaet 100 Frs
af Korpset. Saa var der ikke mere
at gøre Ilden havde for Godt fat
og det var livsfarligt at betræde
skibet og det brændte til kl. 12
saa faldt begge Masterne jeg havde staaet i to Timer med kasetlaa51

Processionen som skulle afværge orkaner
get udtrukket og vendtet paa at
de skulde falde men var gaaet
hjem for at spise da de faldt saa
jeg fik ingen Lynskud den gang
og var Eksplotionen kommet to
sekunder senere havde jeg ogsaa
faaet den saa du forstaar jeg ærgede mig over Uheldet de to andre Kort er fra vore sorte Soldater
altsaa værnepligtige som Soldaterne hjemme de ser morsomme
ud for de er bange for Geværerne
naar de skyder og rammer aldrig
Skiven gør knap halvdelen af dem
Den plade har jeg desværre ikke
faaet fremkaldt nok den mangler
lidt i tætheden men folk bestiller
den alligevel. Her har du altsaa
Dannebrog før Branden to under
Branden og et da den var færdig.

Jeg skal nok sende dig et Billede
af alt som kan være interessant.
Han fortæller også, at han havde
stået ½ time for at tage et foto af
en katolsk procession i anledning
af den forestående orkansæson.
Saa er her to Kort af en katolsk
Procession som jeg selv mener
jeg har været meget heldig med
det er i anledningen af at den 25
Juli begynder Orkansdage her
paa Øen og saa marcherer Katolikkerne med Helgenbilleder og
hellige Faner gennem Byen, der
skal holde Orkaner borte den sidste var her 1898 og den væltede
mange Huse og dræbte mange
Mennesker den 25 November er
vi først igen sikker for Orkaner,
men jeg haaber ikke at der kom52

mer nogen. Det første Kort er togets begyndelse og det andet
Kort er i midten af Toget.

fået kort som er yderst interessante. Jeg vil være dig meget taknemmelig for nogle og med krigsfrimærke på.
Jeg håber ellers at du har det
godt og snart vil skrive til mig igen
det må være rart at være i Tyskland særlig hos folk, hvor du er
kendt og har været før. Her er der
ved at blive lidt ….. vi står lige for
et oprør. En afskediget sort skolelærer afskediget for voldtægt mod
små 6 års piger i hans skole optræder nu som frihedsgud. Han
har været hjemme hos Kongen og
hos finansministeren og holdt taler i København og taget hele befolkningen ved næsen som en
anden Melango fra Kongo. Han

I efteråret 1915 kommer der
igen brev fra St. Croix til Silkeborg
- Laurits er lige optaget af fotografier og man kan forstå, at der
blandt soldaterne er en dille med
at skaffe billeder af originale tyske
krigskort.
Gamle dreng.
Hjertelig tak for dit kort. Det forbavsede mig at få kort fra Tyskland men glædede mig meget.
Hør gamle dreng send mig nogle
af de mest originale tyske krigkort, flere af mine kammerater har

Gendarmernes fodboldhold – Laurits Hansen stå øverst til venstre med
åben skjorte.
53

fordrer alle danske gendarmer
afskediget og sorte i stedet og
alle plantager udstykket til negre.
[Den omtalte lærer er i dag kendt
som Hamilton Jackson, der var
fagforeningsmand og -agitator og
blev bl.a. nævnt som en helt i
Lars Løkke Rasmussens tale ved
mindearrangementet 1. april 2017
på St. Thomas] For alle danskere
er luddovne og gendarmerne er
smadder fordrukne, skønt vi drikker ikke undtagen vi er tørstige,
men tænk dig vi har sommetider
38 grader reaumur[temperaturenhed – 1 reaumur svarer til 1,25
celsius] i skyggen. Nu har han
ophidset hele befolkningen så at
de ikke vil arbejde de råber og
kaster sten efter os på gaden.
Selve oprøret ventes til høsten
altså ved juletid. Den hvide befolkning sendte forleden en deputation på fire mand til vor chef for
at få våben og patroner, men vi
har kun 20 skriver tyve patroner
pr. gendarm og vi er 120 gendarmer og vi kan ingen få på grund
af krigen.
Da Jackson således hedder
skolelæreren var hjemme skænkede Socialdemokraten ham et
trykkeri og nu udgiver han et blad
som på engelsk ikke gør andet
end rakke de hvide ned og særlig
gendarmer. Har man om aftenen
fået en Whisky spids står det der i
bladet dagen efter Mr. Gendarm
No 49 Hansen var i aftes drukken
til døden. Myndighederne her står
aldeles magtesløse. Han bliver

beskyttet hjemme fra og når han
blev arresteret har vi oprøret gående. Ja gud ved hvorledes det
vil spænde af. Vi har jo mordelig
lyst til at pille negerne ned, men
lader som ingenting og spiller af
og til fodboldkamp med dem.
Overmorgen skal vi spille med et
hold samlet på alle tre øer. Nu om
14 dage sender jeg et julebrev
men jeg adresserer det til Jennysminde, da du vel kun har arbejde til jul.
Jeg er ved bypolitiet nu og har
næsten ingen frihed. Hver anden
uge er jeg gadebetjent om dagen
og hver anden om natten eller
også politivagt i Fortet.
Venlig hilsen og lev vel din Laurits
Der er bestilt en amerikansk krydser herned.
Tilværelsen for de danske gendarmer har ikke været let. På den
ene side ulmede oprøret på øerne
som en krudttønde, der ventede
på at ryge i luften når som helst.
På den anden side har hverdagen
været præget af lang og kedelig
ventetid uden meget adspredelse
og, som man fornemmer af Laurits’ brev frygt for at blive glemt af
vennerne hjemme i Danmark.
Christianssted St. Croix den 23.
November 1915
Gamle dreng.
Som du ser er jeg gået ud fra at
ville komme hjem til julen og der54

for sendt dette brev til dine forældre. Ja du gamle du kan sagtens
og du kan gå hjemme i en rolig by
og hos rolige folk. Her må man
ligge og slås og kævles med det
forbandede negerpak og nu trækker det sammen til et regulært
oprør til jul når at høsten begynder.
Guvenøren har for 14 dage siden bestilt en krydser hjemme fra
og for 8 dage siden kom der telegram Krydseren Valkyrien afsejlet
med 230 mands besætning for St.
Croix og den amerikanske korvet
her på øerne har telegraferet efter
en krydser fra Amerika og for
nogle dage siden kom et svar telegram Amerikansk krydser an-

Gendarm No 49 Hansen i fuld
uniform og så kendt som Laurits
Hansen fra Silkeborg.

kommen til Porto Rico 850 mands
besætning. I tilfælde af uroligheder så telegrafer og vi er i eders
farvand på 3 timer. Så vi kan nok
klare den.
Hvordan går det Jeg ville så
gerne have nogle af de tyske prospektkort af dem, hvor der står
Gud straffe England, og så er der
nogle med 5-6 tyske generaler
på. Flere af mine kammerater her
har bekendte i Tyskland og de har
fået den ene konvolut fuld af kort
og meget sjældne kort. Har du
ingen bekendte som kan sende
dig nogle også et par til mig af de
bedste du får. Jeg håber altså at
se kortene til påske for alle tyske
kort er dog den fineste udførelse
man ser i prospektkort. Tag og
gør mig den store tjeneste. Husk
på hvor meget de vil være værd
om 10 år, når krigen næsten er
glemt. Jeg kan måske skaffe dig
nogle engelske platintrykskort fra
Ypres og Lille af de brændende
bygninger og engelsk lejrliv, men
nu må du ikke være et halvt år om
at sætte et brev sammen til mig
for du kan da ikke nægte at for
hver to gange eller tre du får brev
fra mig skriver du kun en gang og
jeg går stadig og tænker at nu
skriver han ikke mere og jeg er
også snart ked af at skrive alle de
breve uden at få svar, men du
læser dem måske nok men glemmer måske det hele med det
samme, men jeg aner skam ikke
hvad man skal gøre for at ruske
dig op af din ligegyldigheds søvn
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For vidste jeg det ville jeg gøre
det.
Nå du holder vel altså jul hjemme og jeg vil så ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med alt godt du kan ønske dig.
Men vil du gøre mig en glæde så
skriv til mig noget oftere.
Nu til slut en venlig hilsen med
ønske om en glædelig og fornøjelig jul og et godt nytår til dig og
hele familien. Fra eders Laurits.

herunder hvad det betød for de
danske gendarmer på stedet.
Christianssted den 12. februar
1916
Gamle ven
Tak for dine kort. Jeg modtog
dem alle tre på en gang og jeg
må sige at det var to smukke og
interessante kort og dog er jeg
utaknemmelig nok til at håbe på
flere af samme slags. Nå er du i
lag med at søge plads i København. Der synes jeg du kan komme tidlig nok, men du arbejder vel
på at få en fast stilling så du kan
dyrke musikken. Jeg har da ellers
hørt at Tyskland skulle være et
meget godt land for musikken.
Du kan tro jeg ville gerne en tur til
Tyskland Jeg har lidt fortrudt at
jeg aldrig gjorde alvor af at rejse
dertil da jeg dog så ofte tænkte
derpå.
Her har vi generalstrejke at høsten står og rådner på markerne
da negerne ikke vil arbejde. Der
har været en del optøjer som dog
hurtig blev forpurret. 5000 negre
forsøgte at rømme fra øen her
ombord på et par små slupper,
som var i den grad overfyldte at
negrene hang i vankerne og ud
over rælingen hang i hele længden det ene sorte ben ved det
andet. Men de blev hurtig ryddede kan du tro. Jeg håber snart at
modtage din nye adresse og høre
hvor du kommer hen af. Du har
vel modtaget mit julebrev, som

Laurits idømmes den 27. december 1915 tre dages kasernearrest for at møde 1 3/4 time for
sent til tjeneste og den 11. januar
1916 forflyttes Laurits til detachmentet i Frederikssted. Det var
meget mindre end Christianssted
med kun 1 officer, 1 sergent og
23 korporaler, underkorporaler og
gendarm med tilhørende 8 heste.
Sukkerhøsten blev påbegyndt
på La Grange Factori. Den sorte
befolknings anfører, Hamilton
Jackson, der var redaktør på avisen The Herald i Frederikssted,
agiterede for, at arbejderne skulle
strejke, hvis ikke løn- og arbejdsforholdene blev forbedret og allerede den 20. januar udbrød der
generalstrejke på St. Croix. Den
21. januar landsatte krydseren
Valkyrien en underkanonér og 10
marinesoldater, der blev indkvarteret på fortet i Frederikssted og
allerede den 24. januar blev der
brug for dem inde midt på øen.
Laurits omtaler disse begivenheder i et brev af 12. februar 1916,
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jeg sendte til dig.
For at få et indtryk af hvad der
foregik på øerne i de dramatiske
dage omkring den sorte befolknings oprør bringer vi et uddrag af
militærets dagsbefaling for øerne:
Den 22. februar 1916 var der
udrykning fra fortet med hele
gendarmeriets styrke og 10
marinesoldater. Der var sat ild
til sukkerplanterne og da arbejderne nægtede at slukke
ilden, blev der taget 10 fanger, der sammen med arrestforvareren blev transporteret i
færdselsvognen med muleforspand og i 2 automobiler.

Zilau, anmodes om, at indberette om han kan formå en
fagmand til at overtage og
lede undervisningen. Der
måtte anvendes indtil 125
francs til nævnte kursus
Den 23. maj 1916 blev detachementet i Frederikssted
tilskrevet om, at gendarm No.
49 H. Hansen skulle afgive
vidneforklaring i en sag anlagt
af redaktør David Hamilton
Jackson mod gendarm No. 3
A. P. Andersen ved Christianssteds Byting tirsdag den
30. ds. kl. 10 form. Da gendarmen henlå på hospitalet
skulle detachementet forhandle med militærlægen, og
meddele resultatet til korpset.
Lægen må have givet sin accept og Laurits afgik den 6.
juni til Christianssted for at
aflægge vidneforklaring. Han
returnerede allerede samme
dag.

Ilden i høsten blev konstateret påsat på ikke mindre end
11 steder, men den blev hurtig slukket. Der blev oprettet
en post efter politiets bestemmelser og marine detachmentet oprettede lignende poster
på North Side og Butlers Bay.
Den 12. marts 1916 blev gendarm No. 49 Hansen indlagdes på hospitalet kl. ca 12
middag og gendarm No. 94
Jensen forrettede fra den 2.
marts tjeneste hos politiet i
stedet for Hansen.

Samme Hamilton Jackson
holdt allerede den 10. juni et
nyt agitationsmøde på Fisketorvet i Frederikssted og detachementets styrke blev holdt i
beredskab på Fortet fra den
9. juni kl. 7.45 Em.

I april måned anser korpset,
at det vil være gavnligt, at der
oprettes et kursus i engelsk
for det hvervede personale i
Frederikssted og stedets
kommandant, premierløjtnant

Gendarm No. 87 Nielsen havde den 19. juni deltaget i den
lokale skytteforenings fugleskydning og ved sin hjemkomst til Fortet var han tem57

melig stærkt beruset, snavset
og uordentlig. Da han blev
irettesat af sergenten gik han
ind på sit kvarter og kom igen
ud med sin pistol og afgav
skud mod de tilstedeværende
uden at ramme nogen. Han
blev derefter overmandet og
sat i arresten.

Hvorfor hører jeg intet fra dig
hvor er du mon henne. Jeg ved
du springer rundt i trøjen et eller
andet sted i landet, måske i selve
København. Det skulle interessere mig vældig at høre fra dig, men
måske du har alt for travlt med til
højre ret og venstre om, og aftenen når du knusende beskidt og
svedig ankommer til kasernen, så
har alt klunset at gøre i stand og
når det er forbi ja så smider man
sig lige i sengen en lille times tid
og så en tur på gaden eller på
soldaterhjemmet for at læse aviserne, men skrive nej det gider
man ikke, jo den rummel kender
jeg godt fra min egen rekruttid.
Vi har ellers fået en glædelig
nyhed der såfremt at den er sand
vender alt op og ned herude. I går
fik vi nemlig et telegram fra Amerika om at nu var det alvor nu
havde de gæve mænd i regeringen besluttet at købe Dansk Vestindien. Telegrammet var signeret
det Hvide Hus, men endnu er det
ikke bekræftet fra den danske
regering at det er sandt, og du
forstår at vi med spænding ser
fremtiden i møde og nu skulle
Fanden have dem der hjemme
hvis de ikke sælger hele skidtet
for det er ikke hundrede kroner
værd. Og sikken udsigter der så
åbner sig så måtte man da få lidt
penge og måske man fik et godt
fedt job under Amerika og så blev
jeg selvfølgelig.
Hils hjemme.
Fra den militære dagsbefalingen

Der blev den 8. juli 1916 bekendtgjort, hvordan orkaner ville blive
varslet:
Orkanvarsel: 2 umiddelbart
efter hinanden følgende kanonskud og derpå ½ minuts
mellemrum 2 lignende kanonskud. 2 røde flag- hvert med
et sort felt i midten- på Fortets
flagstang. Om natten: De
samme kanonskud som om
dagen.
Endelig den 24. juli 1916 kan
gendarm No. 49 Hansen blive
udskrevet fra hospitalet. Gendarmhjemmet i Frederikssted
ansøgte om, at måtte udskænke bayersk øl i hjemmets lokaler, men dette kunne Fortet ikke give tilladelse
til.
Laurits Hansen savner stadig livstegn hjemmefra og skriver i sommeren 1916 hjem:
West-End
27.7.16
Gamle dreng
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kan man læse:
Den 15. august bliver Fortets
badehus gjort ubrugelig af en
usædvanlig høj søgang. Laurits var daglig bruger af huset
og oplyser i et brev, at han
der badede nøgen.

Der blev anmeldt meget betydelige skader på ejendomme
i distriktet, ligesom vejene for
en stor del var ufarbare for
ryttere og vogne på grund af
omvæltede træer. På Fortet
var batterierne ved officers og
underofficers kvartererne
samt en del blikplader blæst
af tagene. På grund af de
forvoldte skader havde Fortet
set sig nødsaget til udelukkende at anvende gendarmerne til oprydningsarbejde
m.m. på Fortet og Fortets
grund.

Så var den gal igen med redaktør Hamilton Jacksons for
i skrivelse af 28.7.1916 havde
Finansministeriet omtalt visse
forhold under et af ham den
8. juni 1916 i Frederikssted
afholdt offentlig møde, hvorledes det kunne gå til, at gendarm No. 113 Petersen ved
nævnte lejlighed under sin
tjeneste har kunnet optræde
uden skede til sin sabel. Under et besøg i København i
1915 havde Hamilton fået
indflydelsesrige støtter i den
radikale minister Edvard
Brandes og socialdemokraten
Hans Nielsen og det udnyttede han i sin kamp mod myndighederne på St. Croix.

Gendarm No.49 Hansen bliver den 24. oktober med
Kingshills færdselsvogn sendt
til Christianssted, hvor han
skulle gøre tjeneste ved politiet i stedet for gendarm 44
Germandsen. Her forbliver
han indtil den 1. december,
hvor han returnerer til Frederikssted.
I Laurits sidste brev af 27. juli
1916 skriver han om rygter vedrørende en overdragelse af øerne til
USA. Disse rygter var sande og
resulterede i en folkeafstemning i
den 14. december 1916 i Danmark, hvor 286.694 stemte for og
157.596 imod salget. Den endelige overdragelse fandt sted den
31. marts 1917 på St. Thomas.
To amerikanske krigsskibe,
”Hancock” og ”Olympia” under
kommandør Edwin T. Pollock løb

En orkan den 10.oktober1916
forårsagede stor skade og 6
mennesker druknede. Fortet i
Frederikssted indberettede, at
orkanskuddene blev affyret
og orkanflagene hejst den 9.
oktober kl. 1.35 for den optrækkende orkan, hvis centrum passerede kl. ca 5.15
em. Laveste barometerstand
var 28.3
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sikkorps havde spillet ”Kong Christian” sænkedes dannebrog, og
krigsskibene saluterede. Kompagnierne skiftede plads, og ”Stars
and Stripes” gik til tops. Et musikkorps fra ”Olympia” spillede den
amerikanske nationalmelodi ”Hail
Colombia”. Nedhalingen af det
danske flag gjorde et overordentligt dybt indtryk på alle tilstedeværende. Mange græd, og det siges,
at en mængde turister, der havde
indfundet sig med små amerikanske flag sammenrullet i lommen,
med en enkelt undtagelse lod være at tage dem frem.
Tilsvarende ceremonier fandt
samtidig sted på de to andre øer,
og dermed tog Danmark afsked
med sin sidste tropiske koloni.
Laurits Hansen har ikke selv
givet en beskrivelse af tiden fra 1.
december 1916 til han forlader
Fortet i Frederikssted den 18.
april 1917. Stambogen skriver
nøgternt, at han er afskediget fra
gendarmeriet den 21. april 1917.
Hans orlovspenge er blevet udbetalt, og han sørger selv for afrejsen fra St. Croix til New York.
I 1917 sender han et kort med
billede af Flat Iron Building i New
York, ligesom han bliver fotograferet i amerikansk soldateruniform, da han den 5. juni 1917 ansøger om, at blive optaget i den
amerikanske hær. Han bor på
691 Lexington Ave, New York og
opgiver at være arbejdsløs painter. Han skriver på fotografiet, at
han blev kasseret, men var dog i

Billede sendt over af Laurits Hansen – på baggsiden står der:
”Gendarmer udenfor Tjenesten i
kanten af en Kokospalmeskov
uden for tjenesten gaar vi ikke med
Hjelmen men med hue paa”
ind i havnen; et amerikansk marinekompagni landsattes og
marcherede op lige over for kasernen, hvor et dansk kompagni
stod opstillet. Pollock og
”Valkyriens” chef kommandør
Henri Konow undertegnede overdragelsesdokumentet i Christiansfort og gik derefter ned på fortpladsen. Efter at ”Valkyriens” mu60

uniform først.
Julen 1918 er han rejst til Florida og optræder på badebilleder
sammen med to svenske gutter
og en dansk. Han sejler i motorbåd sammen med en ven der var
kaptajn for en millionær.
Omkring 1919 træffer han sin
kommende hustru Astrid og han
får arbejde i New York for en malermester, der sender ham til Toronto i Canada, hvor han maler
religiøse billeder i en kirke. Senere går turen med Astrid længere
ud i Canadas vildmark, hvor han
tilbringer sin bryllupsrejse i den
lille by Sault Ste Marie i Ontario.
Han sender fotos fra sejlturene i
kano på søerne.
De får en søn sammen, der får
navnet Alvin Hansen og her kunne historien så slutte, men den 4.
juli 1971 kan en artikel med følgende overskrift læses i Midtjyllands Avis:
Hvem kender ”Jennys Minde” i
Alderslyst.
Fru Aase Hansen fra Californien
søger danske slægtninge af den
familie Hansen, som boede i villaen omkring 1930.
Avisartiklen gav dengang en
kontakt til Anders Hansens søn,
Ejvind, men da Åse Hansen skulle rejse tilbage til Amerika blev
der ikke foretaget videre. Via søgninger på Alvin Hansen på internettet er det i forbindelse med
udarbejdelsen af denne artikel
lykkedes at komme i forbindelse
med Alvin Hansen og hans hustru

Aase Hansen. Hun har netop igen
besøgt slægtninge i Danmark og
er meget interesseret i de nye
oplysninger om hendes svigerfars
oplevelser på De danske vestindiske øer. Familien har stadig en
kuffert med breve og fotos fra
Danmark, så det kan jo være at
der her ligger historier om dagliglivet i Danmark under 1. verdenskrig.
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Håndringning ved Kragelund Kirke:
En århundrede gammel skik er slut.
Af Inger Uhrenholt
Kirkeklokken i Kragelund Kirke
er en gammel klokke, som blev
omsmeltet i 1902. Det er en klokke med en fin, dyb klang, og lyden af klokken hører med til vores
dagligdag i Kragelund. Måske
bemærker man ikke altid at klokken ringer, men hvis den ikke
gjorde, ville vi savne det. Den
daglige morgen og aften ringning
er blevet brugt siden middelalderen, men der ringes også til gudstjenester og højtider. Kirkeklokken
er også blevet brugt til at advare
om krig og katastrofer.
Frem til november 2015 blev

Kragelund Kirke

der ringet med håndkraft i Kragelund kirke, og herefter blev ringningen mekanisk. I gamle dage
tog man det ikke så nøje med
ringetiderne. Der blev ringet, når
det sådan lige passede for graveren morgen og aften. Regler for
ringning i de enkelte sogne blev
givet videre fra graver til graver,
derfor var det også forskelligt,
hvordan der blev ringet fra sogn til
sogn. Da gravere blev ansat i faste stillinger begyndte man at ringe på faste tidspunkter. Kirkeministeriet udgav i 1993 en overordnet vejledning om klokkeringning
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for landets kirker, og her skriver
man, at klokker med antikvarisk
interesse ikke må få monteret
automatik, da det er mere belastende for klokken. Her skal man
bevare håndringning. Den første
fastansatte graver i Kragelund var
Arthur Sørensen, og Ib Uhrenholt
overtog jobbet i 1981 frem til
2012. Nu er det Dorte Træholt der
varetager hvervet som graver,
men nu altså uden at skulle ringe
med håndkraft.
I Kragelund stod man som graver i bunden af tårnet og trak i
snoren, som gik fra klokken oppe
i tårnet og ned gennem et hul i
loftet. Ved morgen og aftenringning ringes 140 dobbeltslag og
der afsluttes med 3 gange 3 bedeslag. Til gudstjeneste ringes
der 3 gange; en time før gudstjeneste, så en halv time før og til
sidst når gudstjenesten starter.
Her varierer bedeslagene. Første
gang med 3 bedeslag, anden
gang med 6 bedeslag og op til
gudstjenesten 9 bedeslag. Ved
almindelig ringning rammer kneblen på begge sider af klokken.

Ved bedeslag holdes igen så
kneblen kun rammer klokken på
den ene side. Til alle højtider kimes der med klokken; til jul, påske og pinse samt til bryllupper.

Træhammer til kimning
Ved kimning slåes der med en
træhammer på ydersiden af klokken. I Kragelund er det sådan ved
højtider at der kimes i 10 min. –
så ringning i 10 min. og sådan
fortsættes i en time. Til bryllupper
påbegyndes kimning 10 min. før
bruden forventes at ankomme. I
mange år stod graveren oppe i
tårnet ved klokken, når der blev
kimet. Det var voldsomt med lyd
og svingninger fra klokken selv
med et godt høreværn på og for
ca. 10 år siden blev det forbudt.
Håndringning er ikke et håndværk, som kan øves i stilhed. Nej,
alle kan lytte med og det kan lyde
besynderligt når en uøvet kommer til. Klokken er tung at få i
gang og lige sådan tung at stoppe. Men når man først har fået
det til at fungere er det et sjovt

Knebel
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arbejde at udføre. I de sidste par
år med håndringning ved Kragelund kirke havde vi et lille
”ringerlaug”, bestående af 3 personer. Vi ringede om mandagen
som er graverens fridag samt på
lørdage. Folk i Kragelund har engang imellem måttet lægge ører
til underlige lyde fra klokken, når
en uøvet trak i rebet, men de fleste har vist bare trukket på smilebåndet, for alle vidste, at der stod
en person i tårnet og gjorde sit
bedste. Vejr og vind spillede også
ind ved ringning med klokken. I
tungt og regnfuldt vejr var klokken
næsten ikke til at hive i gang, og
der skulle bruges flere kræfter for
at holde klokken i svingninger.
Modsat var det i klart vejr og frost,
så skulle snoren næsten ikke røres og klokken føltes meget levende og let. I den slags vejr kunne man let komme til at slå flere
bedeslag end der hører sig til.
Der knytter sig flere sjove og
mærkværdige episoder til tiden
med håndringning;
Den tidligere sognepræst Ejnar
Stobbes kone Merete, havde et
stort ønske om at lære at ringe
med kirkeklokken. Hun havde
talent for det, men det kneb voldsomt for hende, når klokken skulle stoppes og bedeslagene påbegyndes. Merete hører ikke just til
de tungeste, så hun fór ikke til
himmels, men et godt stykke op i
tårnet… Så nogen lang karriere
som ringer blev det ikke til.
En gang skete det at rebet op til

klokken var blevet så slidt, så det
simpelthen gik over. Ib som stod
og hev i snoren, kunne ikke stille
noget op, det blev ved med at
bimle og bamle lystigt. Det resulterede i at Ejnar Stobbe kom løbende fra præstegården for at se
om Ib var blevet dårlig. Flere af os
der har ringet har oplevet, at når
ringningen var afsluttet og man
var gået ud af tårnet og havde
lukket døren, så lød der et sidste
klimt fra klokken. Det har vi undret
os meget over.
Juleaften var altid noget helt
specielt. At komme til en dejlig
varm og oplyst kirke til lyden af
klokken der kimede og sætte sig i
kirken og vente på at høre julens
budskab. Så fornemmede man
rigtigt, hvordan højtidsstemningen
indfandt sig. For graveren, som
stod oppe i tårnet og kimede, kunne det være en kold oplevelse. I
tårnet i Kragelund er der vinduesåbninger til 3 sider og når sne og
blæst føg igennem var der ikke
meget læ at finde. Hans Jacobsen som var pensionist ville altid
gerne hjælpe med at kime til jul.
Og Hans vidste lige hvad der
skulle til i den situation. Han havde en lille snaps med i lommen,
det varmede og så gik det straks
bedre.
Ved bryllupper i Kragelund kirke
stod graveren i tårnet og kimede.
Der stod man så uden at kunne
følge med i, hvornår bruden var
klar til at gå ind i kirken. Derfor
havde man aftalt et snedigt sy64

stem sådan, at når bruden var
klar, så skulle kordegnen gå ud
på kirkegården og give et vink op
til graveren i tårnet. Så vidste graveren at kimningen skulle ophøre
og bryllups ceremonien kunne gå
i gang.
Til et bryllup var det engang
Magny Høstrup, som var gravermedhjælper, der stod i tårnet og
kimede. Magny var ikke så høj
som Ib, så da kordegnen gik ud
for at vinke, som han plejede,
kunne Magny ikke se ham, så
hun kimede videre i god tro. Brylluppet gik i gang mens der blev
kimet lystigt. Først efter 1. salme
bad Ejnar Stobbe om, at Magny
vist lige skulle have et vink mere.
Så var der kontakt og brylluppet
kunne fortsætte i fred og ro.
Det er på mange måder meget
trist at sådan en gammel tradition
er slut. Men nye tider og ny viden
om skader på hørelsen på den,
der udfører håndringning har
gjort, at kun få kirker bevarer den
gamle tradition. Medvirkende til
afskaffelse af ringning med hånd
er helt sikker også, at der kan
spares mandsskabstimer på kirkens budget. Alligevel kan man
godt mene, at det er ærgerligt og
synd, at sådan en gammel tradition forsvinder. Nu lyder kirkeringningen altid på samme måde uden de forskelle der var, da en
person styrede klokken.

Klokken med indskiptionen:
Omstøbt af L Andersen Aarhus
1902
Kommer hid i som arbeide og ere
besværede

65

66

67

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

Funder
Kontaktperson: Bjarne Jensen
E-mail: bsj@radiomac.dk
http://funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Foreningsliv/FunderLokalhistoriske-Forening

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

Lemming, Serup og Sejling – Sinding
Poul Erik Bach
Kaj Munksvej 8, 8620 Kjellerup
Tlf. 2160 9027 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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