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Forord 
 
 
   Silkeborg Arkiv har hundrede års jubilæum i år – 2018. Arkivet begyndte 
således sin indsamling for hundrede år siden på initiativ af byens første 
bibliotekar Peder Nielsen. Han påbegyndte indsamling af lokalhistorisk 
materiale af en hver art – ikke mindst en avisudklipssamling med omtale 
af vigtige lokale begivenheder. I 1925 arrangerede man på biblioteket en 
lokalhistorisk udstilling i anledning af 25 års jubilæet for Silkeborgs køb-
stadsværdighed. Udstillingen omfattede malerier, fotos og andre lokale 
dokumenter som borgerne havde indleveret og som dokumenterede by-
ens tidlige år.  
   Indsamlingen af lokalhistorisk materiale var allerede fra begyndelsen 
tænkt som et arkiv til at dokumentere udviklingen i Silkeborg og omegn. 
Det kan man blandt andet se af en omtale af samlingen i Silkeborg Social-
demokrat i 1924. Avisen skrev 24. februar, at den lokalhistorisk interesse-
rede bibliotekar havde taget Initiativet til Grundlæggelsen af et lokal-
historisk Arkiv, en Samling af gamle optegnelser, trykte Beretninger, Skrif-
ter og Bøger om Silkeborg samt Billeder fra det »gamle« Silkeborg. Netop 
den samling, som var påbegyndt i 1918. Silkeborg Arkiv er dermed tem-
melig sikkert landets første lokalhistoriske arkiv. 
   Den lokalhistoriske samling, som den vedblev at hedde, havde de første 
mange år til huse på biblioteket. Der var gennem årene stor opmærksom-
hed på at indsamle forskellige materialetyper og om forskellige emner. For 
eksempel søsatte man 1947 en indsamling af materiale fra besættelses-
årene. Men samlingen blev også suppleret når andre samlere valgte at 
forære deres samling til arkivet. Det skete for eksempel da Otto Bisgaard 
overdrog sin ”Silkeborg-samling” i 1960. Indsamlingsarbejdet er fortsat og 
fortsætter den dag i dag. 
   Den stadigt voksende samling fik efterhånden plads i bibliotekets hvæl-
vede udstillingslokale – et fornemt magasin må man sige. I 1978 flyttede 
arkiv og læsesal sammen med magasinet på bibliotekets førstesal og be-
gyndte dermed en tilværelse med en mere selvstændig profil som arkiv. 
Det blev forstærket i 1982, da arkivet flyttede til sin egen adresse på Ho-
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strupsgade 41, efter Silkeborg Kunstmuseum var flyttet ud i Indelukket. I 
1991 flyttede arkivet dog igen fra de gode faciliteter i nummer 41 tilbage 
på biblioteket i en nybygget afdeling. - Den der i dag danner rammen for 
arkivet, hvad kontor og læsesal angår. Magasinpladsen er en anden histo-
rie. - Man havde længe haft samlingen i tilknytning til læsesalen så den 
kunne bruges til umiddelbar besvarelse af henvendelser. Men denne en-
kelhed ændrede sig i 1983, hvor arkivet overtog store dele af Silkeborg 
Papirfabriks arkiver. Dermed var der brug for mere plads og den fandt 
man under biblioteket i et sikringsrum – eller en bunker i daglig tale. Man 
overtog senere andre store arkiver, fx kommunale akter og større serier 
fra advokater. Så der blev god brug for den ekstra plads. Senere blev 
pladsen udvidet med et stort bunkeranlæg på Tietgensvej, et stort maga-
sin under Sølystskolen og senest lokaler under Voksencenter Frydens-
lund i Grønnegade.  
   De udvidede rammer, med de tre senest tilkomne magasiner, har været 
en konsekvens af arkivets ændrede status i forbindelse med kommune-
sammenlægningen i 2006. Her blev arkivet et såkaldt offentligt arkiv – 
også kendt som et §7-arkiv – for Silkeborg Kommune. Hvilket betød, at 
Silkeborg kommuner og alle de kommuner, der blev samlet i den nye Sil-
keborg Kommune afleverede deres arkiver til Silkeborg Arkiv. Arkivet hed 
godt nok Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv på det tidspunkt – et navn det 
havde fået i 1992. – Navnet Silkeborg Arkiv blev indført i 2010 for at un-
derstrege, at arkivet ikke alene var lokalhistorisk, men også kommunalt 
forvaltningsarkiv. 
   I forbindelse med kommunesammenlægningen fik arkivet også tilført 
flere ressourcer, der gjorde det muligt at betjene det kommunale arkiv, få 
det indsamlet og registreret – et arbejde, der stadig pågår. 
Arkivet fik, i forbindelse med Silkeborg Biblioteks indtog på internettet, 
også selv en hjemmeside omkring 1995 som en underside til bibliotekets. 
Det blev startskuddet for en hektisk digital udvikling, der stadig er i fuld 
gang. Arkivet har siden arbejdet på at præsentere registraturer og også 
dele af selve samlingen på internettet. I 2007 fik arkivet en selvstændig 
hjemmeside på www.silkeborgarkiv.dk  
   Arkivets samling er gennem tiden vokset betragteligt – alt i alt løber pa-
pirarkivet op i 4,5 kilometer. Samtidig er der kommet en meget stor digital 
samling til, der hovedsageligt består af Silkeborg Kommunes e-arkiv. Her 
opbevares 3,5 terabyte. 
   Udover at opbevare arkiverne har Silkeborg Arkiv også kastet sig ud i at 
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digitalisere dele af arkivet. Det sker i et meget frugtbart samarbejde med 
en gruppe frivillige.  Omkring 40 frivillige, hjælper med at tilgængeliggøre 
Silkeborgs historie om det så er ved indtastning, registrering, affotografe-
ring eller skanning. Indsatsen fra arkivets frivillige er uvurderlig og værd-
sættes højt. 
   Samarbejdet med frivillige i lokalhistorien går også uden for selve Silke-
borg i og med Silkeborg Arkiv samarbejder med de lokalhistoriske forenin-
ger i den gamle Silkeborg kommune - Funder Lokalhistoriske Forening, 
Balle Sogns Lokalhistoriske Forening, Kragelund Sogns Lokalhistoriske 
Forening, Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lemming, Sejling, Serup 
og Sinding og Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening. Samarbejdet resul-
terer i, at der sker en indsamling og formidling af historien i hele den gam-
le Silkeborg kommune. Herudover samarbejder Silkeborg Arkiv også med 
foreningsdrevne arkiver i de tidligere kommuner, Them, Gjern og Kjelle-
rup. Samarbejdet foregår i Arkivsamrådet og omfatter Lokalhistorisk arkiv 
for tidl. Gjern kommune, Lokalarkiv Blicheregnen samt Egnsarkivet for tidl. 
Them kommune. Samarbejdet er blevet stadig tættere og gensidigt udbyt-
terigt. 
   Silkeborg Arkiv arbejder aktivt med formidling af den lokale historie både 
på skrift og ved foredrag, lige som der i arkivet i disse år opbygges en 
skoletjeneste, der formidler byens historie og arkivets muligheder til kom-
munens skoleelever.  
   Selv om Silkeborg Arkiv over de seneste hundrede år har samlet en be-
tragtelig samling i vores kældre og magasiner, så er vi på ingen måde 
mætte endnu. Silkeborg Arkiv vil også i fremtiden fortsætte med at ind-
samle og dokumentere Silkeborgs og Silkeborg kommunes historie. Til 
glæde for alle – om det så er skoler, slægtsforskere, forskere i det hele 
taget, lokalhistorisk interesserede, nostalgikere og folk med hang til gamle 
ting eller helt enkelt dig, der skal have afgjort et væddemål. 
Silkeborg Arkiv er klar til de næste hundrede år.  
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   Laven var, før verden gik af la-
ve, beriget med adskillige origina-
ler eller rettere personligheder. By 
og opland fungerede som en hel-
hed, så det var få opgaver, man 
skulle udenbys for at få løst. Her 
var jo både slagtere, købmænd, 
mejeriudsalg, systue, tømrer, ka-
retmager, frugtplantager, bager, 
træskomand, motormølle, hotel 
m. flere og så var der jo Henry 
Smeden, Smeden på Bakken - 
Cubasmeden. Det var i høj grad  
ham, der fik livet til at glide i byen. 
 

   Henry blev udlært hos Karl 
Smeden i Laven. Han startede 
forretning sammen med sin bror 
Aksel i det røde hus overfor den 
gamle smedje. Arbejdsopgaver 
udover smedearbejde var også 
reparation af cykler. Pladsen her 
blev efterhånden for trang, så da 
ejendommen overfor blev sat til 
salg, købte han og Anna den. 
Ejendommen havde navn efter en 
tidligere ejer: Kobbernagel. Henry 
havde de første år ingen bil, men 
han cyklede rundt med værktøjs-
kasse på bagagebæreren. Hans 
datter Inger har fortalt, at hun 
fulgte med, da hun var 5 år gam-
mel, så tempoet har nok været 
begrænset. 
   Henry og Anna var et meget 
festligt par. De bidrog altid til at 
gøre en fest ekstra god med sjove 
påfund.  Deres arbejdsdag kunne 
både være hård og farlig, ikke 
mindst, når der skulle skoes he-
ste, men her var Anna god til at få 
ro på de store arbejdsheste. Hen-
ry var stor og bomstærk, og det 
var ikke mindst nødvendig, når 
han skulle ringe tyre. Han krydre-
de dog det daglige slid med nogle 
gevaldige historier, og man skulle 
være noget forsigtig med at vide-
rebringe, hvad man hørte i smed-
jen. Lærlinge blev sendt rundt i 
byen efter de særeste ting. Blev 

Smeden på bakken  
Af Erna Kaihøj 
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det alt for stresset, så fik Henry 
mæslinger eller kighoste. Det var 
også et bidrag til afslapning, at 
køre en tur til købmanden i Hå-
rup, Rita i Gl. Laven, Signe i Tør-
ring, Brugsen i Laven, så det kun-
ne godt blive en ”travl” dag .                                                                                                                                                       
   Hotellet var i høj grad et sted, 
man mødtes, men der kunne godt 
opstå kontroverser, som dengang 
Hotelejeren nægtede at servere 
for Jørgen Thomsen og smeden, 
så blev han som straf løftet op på 
brændekomfuret i køkkenet. Det 
er uvist, om det har fået serverin-
gen sat i gang. 
   Smeden var ejer af Mixen - en 
lille sort hund af ubestemmelig 
race; den var altid med i bilen, 

men den ellers så rare og tålmo-
dige hund kunne ikke klare folk 
med stok, så den fløj ud af bilvin-
duet, da den så Rosenius på ga-
den, og Henry skældte ud på Ro-
senius, der sådan rendte rundt 
med stok og gjorde hans elskede 
hund tosset. En dag var Mixen 
væk og hele byen ledte efter ham, 
men han var jo bare taget en tur/
retur med hjuldamperen.  
   Smeden fik også tid til at lave 
kælken, der hed lange-Maren, 
som alle de voksne kælkede på 
oppe fra Per og Marie, og hele 
vejen ned af Slangebakken i høj 
fart, tværs over krydset, og ned til 
stationen.                                                                                                                 
   Henry og Anna fik tre børn: Ni-



 

11 

els født i 1930 og død i 2014. El-
len er ligeledes født i 1930 og 
døde i 1992. Inger er født 1943 
og døde i 2017. 
   Inger deres yngste datter har 
bidraget med det meste af stoffet    
til denne historie, men hun døde 
pludselig i november, inden vi fik 
de sidste erindringer med. Hun 
var stolt af sin farverige far og 
nærede stor respekt for ham. 
Hans popularitet rakte også viden 
om, og hans ærlighed og arbejd-
somhed var kendt i hele området. 
Han sagde aldrig nej til en opgave 
stor eller lille. Det fremgår tydelig i 
de gamle regnskabsbøger, Inger 
har lånt mig. Her kan vi se, at 
hans kundekreds omfattede man-
ge landmænd, teglværket, Linå 
Vesterskov, Laven vandværk, 
campingpladserne, og mange 
flere. Det er lidt svært at læse 
hans flotte håndskrift i dagbøger-
ne, da der er streget en masse 
ud . Jeg husker ham især, når der 
i høsten var problemer med selv-
binderen langt oppe bag Gammel 
Kol, så blev Henry hidkaldt, og 
han og Mixen forcerede plovfurer 
og andre ujævnheder i smedebi-
len for at hjælpe. Henry sørgede 
også for vand og oliefyr, da vi 
byggede hus i 1965. 
   Henry er født 16. maj 1903 og 
døde 25. maj 1989. Han er født 
på gården Trekroner - Mollerupvej 
8. 
   Hans far var Boelsmand Niels 
Poul Severin Nielsen 
Hans mor var Ellen Marie Kirstine 

Sørensen. Ellen var datter af Pe-
ter Sørensen  og Karen Søren-
sen . Karen var født Blichfeldt og 
var datter af den kendte land-
mand og dyrlæge Blichfeldt, Lås-
by Mark. Der er dukket en 
skudsmålbog op tilhørende Karen 
fra 1852 frem til giftermålet 1868. 
   Anna er født 26. oktober 1910 i  
Linå 
   Hendes far var Niels Jensen 
Hjorth 
Hendes mor var Ane Kirstine Jen-
sen 
   Anna døde 18. januar 1995 
Henry og Anna hører naturlig til 
blandt de mange personligheder, 
der har præget Laven gennem 
tiden.  
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 Udviklingen fra ideen om et min-
dre Ferskvandsmuseum på Hotel 
Ny Hattenæs til et stort anlagt 
Ferskvandscenter på Vejlsøhus til 
omkring 150 millioner kroner, er 
et godt eksempel på, hvordan den 
helt rigtige idé med den rette ti-
ming kan finde fodfæste og udvik-
le sig. 
   Jeg var i 1980érne engageret 
på miljøfronten som direktør for 

biologimaterielfirmaet DanFauna, 
deltidslærer på Sejs Skole og for-
mand for Silkeborg Naturhistorisk 
Forening, havde siden 1978 skre-
vet og udgivet 4 bøger om pad-
der, krybdyr og insekter samt un-
dervisningsmateriale om dyrelivet 
i vandløb og søer. Desuden hav-
de jeg en helt speciel interesse 
for det fascinerende dyr: Odde-
ren.   

Ferskvandcenteret under opbygning ved Vejlsøhus. 

Fra Museumsidé til Ferskvandscenter  
Af Carsten Møller 
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   Odderen var i begyndelsen af 
1980’erne det mest truede 
pattedyr i Danmark, og selvom 
odderen havde været totalfredet 
siden 1967, var den fortsat i 
kraftig tilbagegang. Årsagerne var 
ødelæggelse af dens naturlige 

leves ted er ,  m ennesk e l ige 
forstyrrelser og ikke mindst 
druknedøden, da mange oddere 
gik til i åleruser, fordi kun få 
fiskere brugte stopriste i deres 
ruser. 

Skitse til ferskvandscenter ved Nyhattenæs. 
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   I 1980 regnede biologerne med, 
at der højst var 40 ynglende hun-
ner tilbage, og at Danmark sam-
menlagt havde under 150 oddere 
i alt. 
 
Museumsidéen 
   I forbindelse med mit forfatter-
skab og arbejdet i DanFauna 
mødte jeg en række spændende 
mennesker, og havde bl.a. drøf-
telser med repræsentanter for et 
par store danske fonde, der opfor-
drede mig til at gøre noget aktivt 
for odderen og indikerede, at der 
ville kunne findes private midler til 
det rette projekt. Så da jeg i 1983-
84 fik melding om, at Hotel Ny 
Hattenæs skulle i en ny forpagt-
ningsperiode i perioden 1985 til 
1990 kom tankerne i gang.  
   Jeg fik fat i tegninger af Ny Hat-
tenæs og gik simpelthen i gang 
med at lave de indledende skitser 
til et vandmiljømuseum hjemme 
på køkkenbordet. 
   Med disse skitser i hånden af-
talte jeg møde med den daværen-
de borgmester Ernst Thomsen. 
Han var meget positiv for ideen, 
men gjorde 2 ting fuldstændigt 
klart: 
   - Byen ønskede ikke et privat 
initiativ. Det skulle ske i offentligt 
regi. 
   - Initiativet skulle understøttes 
og bindes op på foreningerne i 
Silkeborg og ske i samarbejde 
med Miljøstyrelsens Ferskvands-
laboratoriet, der allerede var pla-
ceret i byen. 

   Efter grundige overvejelser og 
gode venners input, besluttede 
jeg i sommeren 1984 at kontakte 
turistforeningen samt de 6 grønne 
foreninger i Silkeborg om ideen, 
og jeg havde efterfølgende indivi-
duelle møder med vores turistchef 
og formændene for foreningerne. 
Heldigvis var der meget stor op-
bakning til tankerne om et 
Ferskvandsmuseum på Ny Hotel 
Hattenæs, og formændene blev 
hurtigt enige om at nedsætte en 
arbejdsgruppe samt senere stifte 
Silkeborg Miljø- og Ferskvands-
museumsforening.  
   Der var enighed om, at der bur-
de etableres et museum for de 

Ferskvandsmuseets første logo fra 
1984 tegnet af Carsten Møller 
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ferske vande i Danmark med od-
deren som naturligt vartegn. Der 
fandtes ikke et ferskvandsmuse-
um med levende fisk og dyr i Eu-
ropa, så det stod klart for alle, at 
dette initiativ kunne blive noget 
helt unikt. 
 
Arbejdsgruppen startede i ef-
teråret 1984 og havde følgende 
medlemmer: 
Jørgen Overgaard,  
Turistforeningen/Dir. Jyske bank 
Bo Ryge Sørensen  
Fmd. Naturfredningsforeningen 
Henry Lindhardt 
Fmd. Silkeborg Fiskeriforening 
Børge Erland Jensen 
Fmd. Ørredklubben Fremad 
Poul Egede Andersen 
Fmd. Natur og Ungdom 
Ole Østergaard 
Fmd. Dansk Jagtforening 
Carsten Møller   
Fmd. Silkeborg Naturhistoriske 
Forening.  
   Denne arbejdsgruppe udførte et 
stort arbejde, og det lykkedes at 
sikre flot opbakning fra såvel 
presse, politikerne, lokalbefolknin-
gen, de danske museer, miljøsty-
relsen og organisationer, der ar-
bejdede indenfor fagområdet.  
   Udover arbejdsgruppen var der 
mange aktive silkeborgensere og 
andre indflydelsesrige personer 
der bidrog. Bent Lauge Madsen 
fra Ferskvandslaboratoriet og lek-
tor Hans Boe fra Silkeborg Semi-
narium skal her nævnes som mi-
ne faglige inspirationskilder, og 

Henrik Christensen fra Brandstif-
ter A/S var den marketingsmæssi-
ge inspirator. 
   Primo januar 1985 blev start-
skuddet til museet givet på en 
konference på Sejs Skole, hvor 
Museumsforeningen præsentere-
de det første idéoplæg, der fik 
pæn opbakning. 
 
Perfekt timing 
   Timingen for et ferskvandscen-
ter var på mange måder perfekt i 
1980’erne. Forureningen var på 
dette tidspunkt et af de proble-
mer, der optog danskerne mest. 
En AIM undersøgelse fra 1980 
viste at 21% syntes, at forurenin-
gen var det største danske pro-
blem, og en lignende AIM under-
søgelse i 1984 viste, at dette tal 
var steget til 44%. 
   Der var bred enighed om, at der 
skulle gøres noget for miljøet, og 
at det vigtigste var at sikre, at folk 
fik en forståelse for, hvordan et 
sundt naturmiljø skulle bevares 
eller genopbygges. Det var også i 
1980´erne, at Danmark kom inter-
nationalt i front på vandmiljø-
området ved at gennemføre de 
store Vandmiljøhandlingsplaner. 
Museumsforeningen fik uden de 
store problemer skriftlig anerken-
delse og tilsagn om hjælp fra bl.a. 
Verdensnaturfonden, Miljøstyrel-
sen, Fiskeri- og Søfartsmusset, 
Danmarks Akvarium, Projekt Od-
der, Biologforbundet m.fl. 
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   Silkeborg var et oplagt sted at 
huse Danmarks første videns-
center for ferskvandsmiljø: 
Vi er placeret i noget af det mest 
naturskønne miljø og med Dan-
marks bedste samling af forskelli-
ge ferskvandsbiotoper. 
   Hjejlebådene lægger til, så turi-
sterne let kan komme hertil ad 
vandvejen, og disse både sejlede 
på årsbasis med omkring 175.000 
gæster 
   Miljøstyrelsens ferskvandslabo-
ratorium og både Aarhus og Kø-
benhavns universiteter brugte 
området til deres ferskvandsun-
dersøgelser 
   Silkeborg havde stor berørings-
flade med de mange internationa-
le fiskeriforeninger, og der afhol-
des flere konkurrencer, der også 
vises i TV som Hooked Internatio-
nal.  
   Der manglede helårsturist-
attraktioner i Silkeborg, og dette 
museum ville passe perfekt ind i 
de eksisterende museale tilbud. 
Silkeborg kunne se sig selv som 
det danske Vandmiljøcenter og 

var allerede et attraktivt turistom-
råde 
 
Ny lokalitet 
   Arbejdsgruppen havde gennem 
nogen tid fået meldinger fra kom-
munen om, at Ny Hattenæs ikke 
var den ideelle placering pga til-
og frakørselsforholdene og det 
faktum, at en væsentlig del af om-
rådet tilhørte Skovstyrelsen, men 
undertegnede blev alligevel me-
get overrasket, da formanden for 
teknisk udvalg Jørn Petersen (S) 
ringede en uges tid før mødet og 
spurgte, hvad jeg/vi ville sige til at 
skifte lokalitet fra Ny Hattenæs til 
Vejlsøhus, som Aarhus Amt reg-
nede med at forlade i løbet af 
1980’erne.   
   Jørn Pedersen meddelte, at han 
ville foreslå denne nye lokalitet på 
mødet i teatersalen, men, at han 
ville sikre sig, at vi på forhånd var 
positive. Vi blev enige om strate-
gien, og efter en kort drøftelse i 
museumsforeningen, var der 
enighed om, at det ville være fan-
tastisk med en placering på Vejl-
søhus, hvis altså kommunen 

 

Den 4. februar 1986 indkaldte arbejdsgruppen til et borgermøde i den 
daværende teatersal, interessen var stor - der kom mere end 130 gæster 
for at høre om, diskutere og støtte planerne. 
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mente det alvorligt og amtets pla-
ner om udflytning holdt. 
 
Miljø- og Ferskvandsmuseums-
forening 
   1. april 1986 blev Silkeborg Mil-
jø- og Ferskvandsmuseumsfor-
ening stiftet og der blev udpeget 
fem medlemmerne fra arbejds-
gruppen og et par nye ressource-
personer blev valgt ind i bestyrel-
sen. Carsten Hunding, leder af 
Ferskvandslaboratoriet og Mo-
gens Riis, sekretær i Biologfor-
bundet erstattede Henry Lind-
hardt og Poul Egede Andersen fra 
arbejdsgruppen. Jeg blev valgt 
som formand og Carsten Hunding 
blev næstformand. Bestyrelsen 
blev senere suppleret med 2 by-
rådsmedlemmer. 

   Der blev fra starten etableret et 
sekretariat for museumsforenin-
gen hos biologimaterielfirmaet 
DanFauna på Borgergade 77, 
hvor de fleste møder blev afholdt 
og tankerne samlet frem til medio 
1988, hvor sekretariatet flyttede til 
Ferskvandscentret. 
 
Ferskvandscentret oprettes 
   Vi havde derefter et bestyrel-
sesmøde sidst i februar 1986, og 
på dette havde vi fra politisk side 
fået klare meldinger om, at kom-
munen ikke ønskede en placering 
på Ny Hattenæs. Kommunen øn-
skede at erhverve Vejlsøhus for 
at sikre at hele skovområdet kun-
ne blive et sammenhængende 
skovområde til glæde for offentlig-
heden. Museumsforeningen be-
sluttede at lave en grundig afdæk-

 

Var det Tvind koncernen, der uden at vide det, hjalp Ferskvands-

centret ind på Vejlsøhus? 

 

For nogle år siden fortalte borgmester Jørn Würtz mig, at der til-

bage i 1980’erne, hvor byrådet skulle tage beslutningen omkring 

museumsideerne og dermed overdragelsen af Vejlsøhus til Fersk-

vandscentret, var vedholdende rygter om, at Tvind så sig om efter 

ny stor bygningsfacilitet, og at de havde fået øje på Vejlsøhus. 

Politikerne i Silkeborg ønskede ikke en Tvindinstitution, men øn-

skede tværtimod at sikre sig, at der kom en offentlig eller halvof-

fentlig institution, og her passede tankerne om Ferskvandscentret 

perfekt med de kommunale tanker - så måske har Tvind spillet en 

rolle og medvirket til at sikre en positiv beslutning i byrådet. 
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ning af mulighederne omkring 
Vejlsøhus, for derefter forventeligt 
at bede byrådet om støtte til det 
videre arbejde. 
   Fra det øjeblik, hvor det stod 
klart for museumsforeningens 
bestyrelse, at kommunens tilbud 
om at overdrage Vejlsøhus til for-
eningen var 100% alvorligt ment, 
startede den helt seriøse del af 
arbejdet i bestyrelsen og ikke 
mindst sekretariat.  
   Med de nye rammer var der 
behov for at gennemtænke hele 
museumskonceptet og udvikle det 

idegrundlag, som det fremtidige 
center skulle bygge på.  
   Det var tydeligt, at der var den 
nødvendige medvind fra de grøn-
ne organisationer, det nationale 
politiske system, Silkeborgs bor-
gere og ikke mindst Silkeborg 
kommune, der med en positiv og 
aktiv borgmester Jørn Würtz i 
spidsen gjorde det klart, at 
Ferskvandscentret var et fælles 
projekt, der skulle lykkes.  
   Borgmester Jørn Würtz (A) hav-
de byrådets opbakning og center-
ideen blev ikke mindst bakket op 
af viceborgmester Christian O. 

Ferskvandscentret fik i sommeren 1986 megen omtale i de nationale me-
dier, og Jyllands-Posten meddelte d. 24. august 1986, at “Silkeborg får 
Europas første ferskvandscenter”. 
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Aagaard (C), der også var MFér 
samt af amtsrådsmedlem Marie 
Jepsen (C), der også var medlem 

af Europaparlamentet. Disse 3 
personer var på hver deres måde 
stærkt medvirkende ti l at 
Ferskvandscentret blev etableret. 
   I august 1986 meddelte borg-
mester Würtz officielt i forbindelse 
med en større konference om 
centret, at Vejlsøhus vil blive givet 
som en gave til Ferskvandcentret 
- et navn som såvel museumsfor-
eningen og byen var blevet enige 
om. 
 
Ambition om et europæisk 
miljøcenter  
   Ambitionen for museumsfor-
eningen og byen blev ”SILKE-
BORG SKAL VÆRE DET EURO-
PÆISKE MILJØCENTER FOR 
VANDOMRÅDET”.  
   Hele grundlaget for det nuvæ-
rende Ferskvandscenter blev 
skabt i løbet af 1986-88, hvor så-
vel byen, danske organisationer 
og virksomheder samt frivillige 
bidrog aktivt. 

Asger Jorn ophold på Vejlsøhus i 
begyndelsen af 1950’erne fik plud-
selig betydning for ombygningen 

Asger Jorn på Vejlsøhus  

 

Flere kendte danskere havde tuberkulose og opholdt sig i perioder 

på Vejlsøhus. 

Vejlsøhus fungerede frem til 1957 som tuberkulosesanatorium. 

Herefter overtog Statens Åndsvageforsorg bygningerne i 1959. 

Silkeborgkunstneren Asger Jorn var på Vejlsøhus af flere omgan-

ge og brugte et af værkstederne til at sidde og male. 

Det betød en del ekstra omkostninger for centret, da vi skulle ned-

rive det gamle værksted. Vi måtte lag for lag fjerne maling og ta-

pet for at se, om Jorn havde brugt nogle af væggene til at male 
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   Grundideen byggede på, at det 
nye miljøcenter skulle stå på fire 
ben 
    - En international turistattrak-
tion med et ferskvandsakvari-
um, hvor de besøgende kom på 
en vandring fra kilde til fjord. 
    - Et nationalt forskningscen-
ter for vandområdet hvor der 
skulle sikres de rette rammer for 
forskning og udvikling 
   - En kursus- og formidlingsaf-
deling, der skulle koordinere det 
samlede udbud af danske kurser 
inden for vand og miljø. 
   - En erhvervsafdeling bygget 
op efter Forskerparktanke-
gangen, her skulle det teknologi-
ske udviklingscenter for vandmil-
jøområdet skabe den nødvendige 
tætte kontakt mellem offentlig 

forskning og virksomhedernes 
udviklingsafdelinger og være med 
til at sikre Danmarks en førerposi-
tion. 
   Silkeborg Kommune betalte i 
1988 kr 21 mio. for de 11.000 
kvadratmeter bygninger samt 
150.000 kvadratmeter naturgrund. 
Dette var naturligvis en fantastisk 
flot gave, men for Silkeborg 
Kommune var det at betragte som 
en femstjernet investering, som 
ville betale sig selv tilbage – de fik 
god anvendelse af Vejlsøhus, fik 
en international attraktion i form af 
e t  v a n d m i l j ø c e n t e r  m e d 
ferskvandsakvarium og ikke 
mindst sikret en masse gode 
arbejdspladser og dermed et godt 
skattegrundlag.  

Den “himmelske visitation” ville sikre rettidig  

indflytning på Ferskvandscentret. 

 

Århus Amt benyttede Vejlsøhus som forsorgsinstitution, og der 

var endnu en del beboere, da området blev købt. På et møde med 

amtet i 1987, hvor vi drøftede tidsplanen for overtagelsen af de 

sidste bygningsdele, meddelte en repræsentant fra amtet, at den 

“himmelske visitation” ville sikre, at den sidste bygning, hvor am-

tet samlede de dårligste, sengeliggende beboere, ville blive forladt 

inden udgangen af 1991. 

Her tog amtet dog fejl, det viste sig, at den megen aktivitet i områ-

det satte gang i denne beboergruppe, og flere beboere var ikke 

længere sengeliggende, men gik rundt i området og fulgte aktivt 

med i renoveringsarbejdet. 
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   Det daværende Vejlsøhus blev 
opført i 1902-3 som tuberkulose-
sanatorium af de kendte arkitekter 
Bernhard Svane og Valdemar 
Ingeman, der også stod bag ad-
skillige andre danske sanatorier 
og sygehuse. 
   Åndsvageforsorgen og senere 
særforsorgen under amterne vi-
dereførte institutionen helt frem til 
1990 og foretog i de sidste år 
løbende udflytning af beboerne til 
bosteder rundt i kommunerne 
frem til udgangen af 1990, hvor 

de sidste patienter blev overflyttet 
fra Ferskvandscentret. 
 
Selvejende Institution 
   I løbet af 1986 stod det klart for 
museumsbestyrelsen, at man 
skulle organisere sig på en anden 
og fremtidssikret måde, og det 
blev efter konsultationer med ad-
vokatfirmaet Brocksted Rasmus-
sen og kommunen besluttet at 
arbejde hen mod at etablere Den 
Selvejende Institution Ferskvand-
centret - denne blev endelig stiftet 
d. 28. april 1987. 

3. maj 1989 overdrog borgmester Würtz officielt Vejsøhus til Carsten Møl-
ler og Ferskvandscenteret. 
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Den første bestyrelse på 
Ferskvandscentret: 
- Formand Carsten Hunding, 
Forstander - Ferskvandslaborato-
riet 
- Næstformand Jørgen Overgaard, 
Turistforeningen/Dir. Jyske bank 
- Jørn Pedersen Silkeborg Byråd, 
Fmd. Teknik og Miljø 
- Chr. O. Aagaard Viceborgmester, 
MF og Silkeborg Byråd 
- Knud Erik Særkjær Viceamts-
borgmester Aarhus Amt 
- Ole Østergaard Silkeborg Miljø- 
og Ferskvandsmuseumsforening 
- H. C. Vestergaard Kommunaldi-
rektør Silkeborg kommune 
- Mogens Riis Biologforbundet 
- Marie Jepsen EU parlaments- og 
amtsrådsmedlem 

 
Ferskvandscentrets organise-
ring  
   I løbet af 1988-90 kom organi-
sationen på plads med en afde-
lingsstruktur med kursusleder, 
museumsinspektør, skoletjeneste/
undervisningsleder, køkkenleder 
samt leder af den internationale 
projektafdeling. Jeg var blevet 
ansat som direktør og der blev 
tilknyttet et mindre sekretariat.  
   Den 1. maj 1988 flyttede vi ind 
med sekretariat og kursusafdeling 
i den gamle overlægebolig. 
   Der var på forhånd lavet aftaler 
om at gennemføre en række mil-
jøkurser som “åmandsuddan-
nelsen”, “miljøvenlig vandløbs-
vedligehold”, “revision af vand-
løbsregulativer”, “generel økologi” 

Fervandsmuseet under byggeriet I 1992. Foto: Leif Tychsen 
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og “vurdering af vandløb for det 
kommunale miljøtilsyn”. 
 
Ferskvandscentrets økonomi 
   Status i maj 1988 dokumentere-
de, at der ud af et samlet anlægs-
budget på kr 134 mio. manglede 
kr 46 mio., som ikke måtte bela-
ste driften fremover.  
   Der var i direktion og bestyrelse 
bred enighed om, at Ferskvands-
centret var en samfundsopgave, 
og foreningen satsede derfor på, 

at det ville lykkes at løfte denne 
økonomiske del af opgaven i for-
ståelse med EF (EU), Den Dan-
ske Stat og Aarhus Amt samt fon-
de. 
   Adskillige fonde bidrog fra star-
ten af projektet med væsentlige 
beløb til de indledende udviklings-
aktiviteter, og her skal nævnes at 
en række lokale Silkeborg direk-
tører fra f.eks. Jyske Bank, Spa-
rekassen Bikuben, Danske bank, 
Kreditforeningen Danmark var 

Til den officielle åbning i maj 1989 kastede Europaparlamentets formand 
lord Henry Plumb glans over festdagen ved at klippe den røde snor over. 

Foto: Jens Anker Tvedebrink. 
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kraftigt medvirkende til at sikre 
midler til udviklingen og dermed til 
realisering af ideerne. 
 
Verdens bedste akvarium etab-
leres 
   Sammen med vore arkitekter og 
ingeniører havde vi siden 1987 
arbejdet på at lave grundlaget for 

et fantastisk ferskvandsakvarium. 
En del af arbejdsgruppen havde 
været rundt i verden for at se på 
forskellige akvarier og blive inspi-
reret.  
   I foråret 1988 var vi kommet 
frem til nogle skitser, som vi men-
te kunne være et fantastisk 
grundlag for det kommende akva-

 

Mariehønen hentede Lord Plumb 
Tilbage i 1980´erne var der klare regler for transport af EF´s øverste ledelse og 

alle forventede, at Europaparlamentets formand Lord Plumb skulle hentes i 

limousine med vagter, men her tog Marie Jepsen fusen på alle, hun lod datteren 

hente lorden i hendes noget specielle bil “Mariehønen” - et tiltag som i den 

grad faldt i god jord hos lord Plumb, der nød den uformelle afhentning. 

Marie Jepsens kampagnebil – Mariehønen, blev også brugt til at køre 
med andre kendte politikere. Foto: Leif Tychsen. 
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rium – et flot bygningskompleks 
bygget til den eksisterende ho-
vedbygning med bl.a. et kæmpe 
centralt placeret akvarium, der gik 
op gennem bygningskomplekset 
og endte på tagterrassen af akva-
riet. 
   For at være helt sikker på at vi 
fik skabt noget unikt, inviterede vi 
16 af Danmarks fremmeste folk 
som fx direktør Arne Schøitz fra 
Danmarks Akvarium, Svend Tou-
gaard fra saltvandsakvariet i Es-
bjerg, Carsten Hunding og Bent 
Lauge Madsen fra Ferskvandsla-
boratoriet og Miljøstyrelsen, Aksel 
Bo Madsen fra Projekt Odder til et 
weekendarrangement i vores nye 
domicil på Ferskvandscentret. I 
indkaldelsen havde jeg skrevet, at 
ambitionen var at skabe ”Verdens 
bedste akvarium”. 
   Vi havde sat alle de første teg-
ninger af akvariet op i mødeloka-
let, og da alle var kommet, indled-
te jeg mødet med at fortælle, at vi 
satsede på, at de 16 deltagere 
skulle være med til at udforme 
verdens bedste akvarium.  
   Reaktionen på min indledning 
var dyb stilhed, ingen ønskede at 
tage ordet de første 10 minutter, 
men så rejste Arne Schøitz sig op 
og spurgte, om jeg ærligt mente, 
hvad jeg havde sagt eller gruppen 
i virkeligheden bare var inviteret til 
at godkende vores oplæg. Her 
meddelte jeg, at det var helt ærligt 
ment, og at de tegninger de så på 
væggene alene var til deres inspi-
ration og et grundlag at tale ud 

fra.  
   Derefter gik det stærkt med ide-
erne og efter 15 minutter var 
øverste del af mit akvarium væk 
og efter en halv time var resten af 
akvariet også væk til fordel for en 
helt ny grundide, som derefter 
blev basis for verdens bedste 
ferskvandsakvarium. 
    Akvariet skulle placeres midt i 
et sø- og vandsystem, der strakte 
sig fra kilde til fjord. 
    Det var gæsterne, der skulle 
placeres og ”være i akvariet”. 
 Det var et akvarium, der fulgte 
årstiderne og dermed havde nog-
le kolossale skift i udseende over 
året. 
    Akvariet skulle rumme såvel 
fisk, fugle og pattedyr og ikke 
mindst odderen. 
   Konceptet holdt og vi fik interna-
tional ros for at turde udvikle nog-
le helt nyt inden for denne musea-
le verden. 
 
Indvielse med Europaparlamen-
tets formand 
   Ferskvandscentret havde fra 
1987 arbejdet målrettet på at sik-
re økonomisk opbakning fra EU, 
og direktion og bestyrelse havde 
efterhånden ganske store forvent-
ninger til et større milliontilskud til 
især akvariet og formidlingsdelen.  
Ved hjælp af vores lokale parla-
mentsmedlem Marie Jepsen, lyk-
kedes det at få Europaparlamen-
tets formand Lord Henry Plumb til 
at åbne Ferskvandscentret offici-
elt i maj 1989, og under hans be-
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Oversigtskort over Ferskvandcenteret og Aboretet 
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søg gjorde han opmærksom på 
de store milliardmuligheder, der 
netop lå i EU´s strukturfonde. For-
manden indikerede, at 25 millio-
ner kroner burde kunne sikres fra 
EF. Desværre måtte jeg erkende, 
at det ikke lykkedes mig at skaffe 
dette substantielle beløb fra EU. 
 
Centret forblev en naturlig del 
af området.  
   Det var fra efteråret 1986 og 
frem, at alle tanker og ideer kom 
på plads, og hvor vi sammen med 
vores dygtige arkitekter og ingeni-
ører fra Dansk Arkitekt- og Ingeni-
ørkontor fik de bygningsmæssige 
rammer og indhold på plads. 
Projektet blev lavet så den eksi-
sterende opbygning kunne ske 
naturligt og ikke blive til gene for 
området, selv med en senere ud-
videlse og udbygning. 
   Vi forsøgte at sikre, at man selv 
ved den fremtidige udbygning ville 
opleve, at man som gæst befandt 
sig i et naturligt sø- og skovområ-
de. 
 
Arboret ved en tilfældighed. 
   Dette latinske navn Arboretum 
Paludosum dækker over en sam-
ling træer, der står med “fødderne 
i vand”, samlingen i Silkeborg 
dækkede det meste af verdens 
tempererede soner.  
   I efteråret 1990 fik jeg besøg af 
en ældre skovmand C. G. Thø-
gersen, der senest havde arbej-
det med etableringen af et arboret 
i det finske polarområde. Thøger-

sen kunne fortælle, at netop sko-
vene omkring Ferskvandscentret 
var yderst interessante, for helt 
tilbage i 1920érne havde forskelli-
ge skovridere samlet frø og plan-
ter fra verdens tempererede zo-
ner med fokus på ”træer, der står 
med fødderne i vand”. 
   Jeg orienterede bestyrelsen om 
denne mulighed, og fik en klar 
melding om nødvendigheden af at 
holde fokus på centerideen og 
udsætte andre ideer, til der var 
økonomi og ressourcer til det. 
   Få uger senere blev jeg en af-
ten ringet op af direktøren for Bi-
kuben fonden, der fortalte, at fon-
den var i en situation, hvor de 
meget hurtigt skulle finde en kan-
didat til deres årlige hoveddonati-
on. Han ønskede derfor at få præ-
senteret de mulige projektideer, 
som jeg havde i skuffen.  
   Ferskvandscentret havde man-
ge ideer og forslag, men ingen 
faldt i rigtig god jord, og til sidst, 
da jeg var tom for ferskvandcen-
ter-ideer nævnte jeg, at vi havde 
en interessant mulighed for at 
lave et vådbundsarboret, og den-
ne ide blev købt med det samme. 
Bikuben Fondens formand var 
personligt engageret i det natio-
nale arboret i Hørsholm, og jeg fik 
hurtigt melding om, at der vil blive 
doneret kr 600.000 til formålet. En 
af mine gode venner udtalte her-
efter ”dette viser, at selv nok så 
god planlægning ikke kan erstatte 
svineheld”. 
   Heldigvis var vores gode nabo 
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Kgl. Skovrider Johs. Rafn yderst 
positiv overfor ideerne, og han 
sikrede grundlaget for en aftale 
med Skov- og Naturstyrelsen, så 
det blev Silkeborg Statsskovdi-
strikt, der blev ansvarlig for drif-
ten. Silkeborg Kommune god-
kendte et større beskæftigelses-
projekt for kontanthjælpsmodta-
gere med arboretforstander Thø-
gersen som leder og Ferskvands-
centret stod for formidlingen. 
 
Drømmen fra køkkenbordet 
blev til virkelighed 
   Det har været særdeles spæn-
dende at deltage i og følge Fersk-
vandscentrets udvikling fra ideen 
startede i 1983-84 og frem til 
idag. I 1991 var Centret udviklet 
og i fuld gang, men det stod mere 
og mere klart, at min force var 
iværksætterdelen, og at den var 
stort set var gennemført. Der var 
behov for en administrativt orien-
teret chef til at styre den samlede 
butik, der havde udviklet sig kraf-
tigt med afdelinger for kursusvirk-
somhed, akvarium, internationalt 
arbejde, køkken og sekretariatet, 
og jeg forlod efter aftale med be-
styrelsen Ferskvandscentret i ef-
tersommeren 1991.  
   Alle Centrets ansatte og frivillige 
har gennem tiden medvirket til, at 
min oprindelige drøm blev til vir-
kelighed og har fortsat udviklin-
gen på fuld kraft. Der er gået 34 
år siden ideen blev skabt, og der 
har i perioden frem til i dag været 
masser af aktivitet og udvikling på 

Centret. Det glæder en gammel 
vandmand. Senest har Aqua fej-
ret sit 25 års jubilæum, og Centret 
vil også i fremtiden kunne bevare 
sin position som fyrtårn for dansk 
og europæisk ferskvandsmiljø. 
 
Kort historisk overblik fra 1987 
til 1991. 
 
Sommeren 1984  
Ideen til ferskvandsmuseum på 
Ny Hattenæs fødes. 
November 1984  
Den første arbejdsgruppe starter 
arbejdet. 
Januar 1985  
Første borgermøde om museet 
gennemføres med succes. 
Februar 1986 
Ferskvandscenterideen på 
Vejlsøhus bliver en realitet efter 
borgermøde om sagen. 
Maj 1987   
De første kurser gennemføres i 
Ferskvandscenterregi. 
Maj 1987                         
Miljøminister Chr. Christensen 
(KRF) giver foreløbigt tilsagn om 
at arbejde på at få overflyttet 
Ferskvandslaboratoriet til Fersk-
vandscentret. 
November 1987  
Silkeborg Kommune køber 
Vejlsøhus og starter overdragel-
sen. 
Maj 1988   
Sekretariat og kursusafdeling flyt-
ter ind på Ferksvandscentret. 
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Juni 1989  
Ferskvandscentret rykker ind i 
hovedbygningen. 
Februar 1989  
Den første erhvervsvirksomhed 
etablerer sig i hovedbygningen. 
Maj 1989  
Formanden for EU-Parlamentet, 
Lord Henry Plumb åbner officielt 
ferskvandscentret. 
Maj 1989  
Silkeborg Kommune overdrager 
officielt Vejlsøhus. 
Maj 1989  
Folketingets Finansudvalg god-
kender at DMU, Danmarks Miljø-
undersøgelser flytter 2 afdelinger 
til Centret. 
Marts 1990  
Carsten Møller får Silkeborg Tu-
ristpris for 1989. 
Juni 1990  
Første spadestik tages til DMU´s 
nye byggeri på Centret. 
Oktober 1990  
Hedeselskabet lejer en væsentlig 
del af hovedbygningen. 
November 1990  
Arboretet bliver en integreret del 
af Ferskvandscentret, men drives 
af Silkeborg Skovdistrikt. Det åb-
nes i sommeren 1991. 
Marts 1991  
HKH Prins Joachim bliver protek-
tor for Ferskvandscentret. 
Juni 1991  
Ny direktør, Ernst Hoffmann over-
tager direktørposten efter under-
tegnede. 
September 1991  
Første spadestik til Aqua tages af 

HKH Prins Joachim, og i juni 
1993 blev Aqua indviet af prinsen. 
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   Sidst i maj 2018 så jeg på Face-
book et opslag med nogle billeder 
af en gammel gård i Nørreskov, 
billederne var ledsaget af en ef-
terlysning af mere information:  
   ”Nogen der husker noget om 
denne smukke gamle gård, der 
står tom og forladt. Den ligger lige 
bag ved alle de nye huse ved 
Eriksborg Alle og Helle Parken 
mellem Nørreskov Bakke og 
Grauballe?” 
   Jeg kender ikke manden bag 
opslaget, men han har inspireret 
mig til at skrive lidt om vores fami-
lienavn Krogh og den gamle gård. 
Det var nemlig min far, Niels 
Kroghs, barndomshjem og det var 
min farfar Anton Krogh, der fik 
den bygget 1911. Som dreng har 
jeg været der flere gange. 
 
Familienavnet Krogh 
   Mine oldeforældre Niels og Jen-
sine Nielsen blev gift i Gødvad 
Kirke 1858. Han stammede fra 
Kroggaarden i Voel og hun fra 
Gødvad. Sandsynligvis arbejdede 
han som karl hos hendes foræl-
dre, der ejede Porskærgaard, - 
dengang en stor gård på i alt 100 
tdr. land. I 1859 overtog mine ol-
deforældre gården mod, at min 
oldefar underskrev en aftægts-
kontrakt med sine svigerforældre. 
(Vi har stadig en kopi af kontrak-

ten i familien).   
   Min oldefar Niels Nielsen, som 
stammede fra Kroggaarden, blev 
derfor altid kaldt Krogh. I en folke-
tælling i 1888, er faderen skrevet 
som Niels Nielsen Krogh, medens 
konen og børnene er benævnet 
Nielsen til efternavn. Hele familien 
har nok ment, at de hed Krogh, 
for da min farfar Anton i 1893 
emigrerer til USA sammen med 
sine to brødre Marius og Kristen, 
var det under navnet Krogh. De 
afsejlede fra Helsingborg 13. april 
med skibet Bohemia til New York. 
Forinden havde de været nede 
hos en fotograf i Silkeborg og få 
taget et billede til deres forældre, 
de to af sønnerne så forældrene 
aldrig mere.  
   Da min farfar i august 1900 fik 
amerikansk statsborgerskab var 
det også med navnet Krogh og da 
han i 1906 er kommet hjem og 
har købt Grøndalsgården i Gød-
vad i dag Porskærvej 7, købte 
han familienavnet Krogh. Det var i 
1908, vi har i familien stadig nav-
nebeviset. Her står ca.: 
    ”Vi Frederik den Ottende gør 
Hermed vitterligt at Gaardmand 
Anton Nielsen, Resendal Mark 
må føre Familienavnet Krogh. 
Er underskrevet 12. februar 1908. 
Under vort kongelige Sejl.” 
   Som nævnt før udvandrede min 

Kroghs gård i Nørreskov  
Af Anton Krogh 
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farfar foråret 1893 sammen med 
to andre brødre til Amerika.  Først 
kom de til byen Warren i staten 
Wisconsin, senere arbejdede han 
for en farmer i staten Illinois, lidt 
udenfor den store by, Chicago, 
hvor han med hestevogn kørte 
ind til Chicago og solgte mælk på 
gaden. De sidste år af sit ophold i 
Amerika, boede han i Minneapolis 
Minnesota, hvor han sammen 
med sin broder, Kristen, forpagte-
de en farm. Historien lyder, at de 
to brødre skulle have en husbe-
styrerinde, og det blev en datter 
af danske udvandrer. Det varede 
ikke længe, så begyndte begge 
brødre at gå og kikke lidt efter 
hende. Det endte med, at det var 
broderen, der fik pigen og Anton 

blev købt ud af partnerskabet og 
rejste hjem 1906. Han havde nok 
ikke forestillet sig at han ville 
komme tilbage til Danmark, da 
han var blevet amerikansk stats-
borger. Når man havde været i 
Amerika i 5 år, kunne man søge 
om at blive amerikansk statsbor-
ger, og det gjorde han i 1896. 
Man skulle være en person af god 
moralsk karakter og tilslutte sig 
Amerikas grundprincipper. August 
år 1900 fik han beviset, vi har det 
stadig i familien. Deres mor havde 
savnet brødrene meget, Anton 
havde en gang tidligere været 
hjemme for at besøge familie, det 
var der ikke mange der kom, når 
de først var udvandret. Medens 
han var derovre, købte han et 

Ellen Marie og Anton Krogh, der opførte og drev gården til 1925, hvor An-
ton døde. 
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lommeur. I dag har jeg det hængt 
op hjemme i stuen. 
 
Hjemvendt 
   Efter hjemkomsten købte han 
som tidligere nævnt Grøndalsgår-
den i Gødvad Sogn, som ligger i 
nærheden af Gudenåen, nabo-
gården til hans barndomshjem 
Porskær. Som det var normalt på 
den tid, var der på en gård brug 
for både karl og husbestyrerinde. 
Han fik ansat en pige ude fra Fre-
deriksdal, Ellen Marie Kristensen, 
hendes forældre var bestyrer på 
fattiggården. Det gik som det ofte 
gjorde dengang, de blev gift, min 
far blev født der, men var for lille 
til at kunne huske den tid. 

   Anton Krogh, min farfar, som 
jeg er nævnt op efter, mageskifte-
de 1911 Grøndalsgården med en 
gård i Nørreskov, nu Kalmarvej 
54, netop den gård som der var 
lagt billede af på Facebook. Går-
den var brændt i 1910, ejeren var 
gået i gang med at få den bygget 
op, men havde opgivet, måske 
var han kørt økonomisk fast? Det 
ved jeg ikke. Så det blev min far-
far, der fik den bygget op, men 
helt dansk så den ikke ud, måske 
var han blevet inspireret i Ameri-
ka, da han havde boet flere år 
derovre? 
   De fik to drenge og en pige. Min 
far Niels, født i 1910, Knud Ing-
vard fra 1912 og Signe fra 1915. 

Gården i Nørreskov – det lidt fremmedartede tag kan godt lede tankerne 
over på en amerikansk farm. 
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Min far sagde altid, at han kom fra 
Nørreskov, her havde han gået i 
skole, og der var både købmand 
og smed i byen dengang.  
   I 1925 døde min farfar - nu stod 
min farmor alene med tre store 
børn og gården, det var ikke 
nemt. Til at passe jorden og dyre-
ne fik hun ansat Erik Rasmussen 
fra Sorring og min far blev sendt 
ud at tjene hos hendes bror i Fre-
deriksdal på Tøndborggaard, det 
var hun mest tryg ved.  Senere 
kom Ingvar også derud, både Ing-
var og far har fortalt flere gange, 
at de havde en god tid derude. 
   Februar 1927 solgte hun gården 
til Erik, og til november blev de 
gift. 

   Min far Niels Krogh tjente på 
forskellige gårde, både på Fyn og 
Sjælland. 1937 kom han tilbage til 
sin hjemegn, og blev fra 1. april 
præstegårdsforpagter i Gødvad 
præstegård. Hans søster Signe 
var hos ham den første tid. 
20. oktober 1938 blev Signe gift i 
Gødvad kirke med Vagn Nielsen 
fra Grauballe. Ved giftermålet 
overtog Vagn sine forældres gård, 
og Signe blev gårdmandskone i 
Grauballe. En måned senere den 
20. november blev min far Niels 
gift med min mor Gertrud Sofie 
født Johansen i Harndrup kirke på 
Fyn, og året efter 7. september 
blev jeg født.      
   Min fars bror Knud Ingvar blev 

Gården i Nørreskov med vindmøllen i haven. 
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diakon og fik i 1940 ansættelse 
som plejer på Statshospitalet i 
Augustenborg – han blev siden 
gift med Ellen Eleonora i Gødvad 
Kirke.  
   Den 1. april 1942 købte mine 
forældre et statshusmandsbrug 
på Vester Kejlstrup Mark, derved 
blev min far husmand og stedet 
blev mit barndomshjem. Næsten 
samtidig 10. april døde min far-
mor efter svær sygdom med lam-
melser. Hun blev begravet ved 
siden af sin første mand Anton 
Krogh på Gødvad kirkegård. Ste-
nen står der stadig i en mindeaf-
deling på kirkegården.  
 
Min drengetid på gården i Nør-
reskov. 
   Efter min farmor var død, gifte-
de Erik Rasmussen sig igen. I 
1943 giftede han sig med Pouline  
Dybdal, hun havde været ansat i 
køkkenet på Sølund, et pigehjem 
nær Silkeborg (nu Gødvad Efter-
skole). Der var ingen børn i ægte-
skabet. Jeg er kommet på gården 
i Nørreskov før den tid, men kan 
kun huske besøgene hos Erik og 
Pouline. 
   Pouline havde en meget fin ha-
ve og midt i den var brønden, 
over den stod en stor vindmølle, 
der pumpede vand op i en vand-
beholder, som lå oppe på en bak-
ke vest for gården, så højt oppe 
at vandet selv kunne løbe tilbage 
til kostald og stuehus. Gården lå 
ret ensomt, så de havde ikke fået 
installeret elektricitet. Når vi var 

på besøg, og det hen af dagen 
blev lidt mørkt og lyset skulle tæn-
des, syntes vi børn at det var 
spændende, at de havde petro-
leumslamper og det skulle ske 
med tændstikker, det kendte vi jo 
ikke hjemmefra, hvor vi havde 
elektricitet. Nord for laden var et 
lille hus, i det stod en petroleums-
motor, som blev brugt til at trække 
kværn og tærskeværk. Jeg syntes 
det var spændende, men har al-
drig hørt den køre, da vi altid var 
på besøg om søndagen. På gav-
len af stuehuset var en fin glasve-
randa, med små fine ruder. Til 
gårdsiden var gangdøren og mod-
sat en havedør, derude stod et 
udstoppet egern, som vi børn 
syntes var spændende. Midt på 
gårdspladsen stod et stort elme-
træ, og det står der stadig.  
   Det var en tradition, at anden 
juledag var mine forældre og os 
søskende altid på julebesøg hos 
Erik og Pouline, men 1951 kunne 
det ikke lade sig gøre, da vores 
køer havde fået Mund- og Klovsy-
ge, og politiet havde spærret os 
inde [læs om dette i Syn for Sogn 
2014 – red.]. 
   Erik og hans karl spillede skak 
og når de skulle ud og arbejde 
igen, lod de det bare stå så kunne 
de forsætte partiet når de kom ind 
igen. Min lillebror Karl har stadig 
det gamle skakspil i træ. 
   I efteråret 1954 kom Erik og 
Pouline over til os, de fortalte, at 
de ville til at sælge, og mente nu, 
at far og mor gerne ville overtage 
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gården, de skulle kun give 
115.000 kr. for den.  Min far var 
nok lidt i tvivl, det var jo en gård 
og hans barndomshjem. Min bror 
Peter og jeg ville gerne, for så 
skulle vi have en traktor, måske 
en rød David Brown, og Peter 
måtte få en hund. Men mor syn-
tes, at det var alt for ensomt at 
komme til at bo der ovre, der var 
jo langt til naboer, så hun ville 
ikke. Og sådan blev det. 
   I foråret 1955 solgte Erik og 
Pouline gården til en ung mand, 
Jens Anton og købte et hus i 
Gjern, hvor de tilbragte deres al-
derdom. Dermed var gården ikke 
længere i familiens eje. Min far 

cyklede i flere år om sommer over 
for at hilse på Jens Anton. 
 
   1987 var min kone Ruth og jeg 
på tur til USA, og da vi var i New 
York var vi på sejltur rundt om 
Ellis Island og så Frihedsgudin-
den. Det samme oplevede vores 
barnebarn Asger 2013, da han 
var på tur med sin efterskole til 
New York. Men da vores barne-
barn Mette i efteråret 2017 var på 
tur med sin højskole til New York, 
var de ude på Ellis Island, og hun 
så Æresmuren, men vidste ikke at 
hendes tipoldefars navn stod på 
den. 

Pouline og Erik Rasmussen. Erik giftede sig som enkemand efter Ellen 
Marie med Pouline og boede på gården til de solgte den i 1955. 



 

36 

   I 1998 var min bror Peter og 
hans kone Hanne Charlotte i 
USA, og blandt andet også i sta-
ten Minnesota. Her opsøgte de og 
mødte nogle slægtninge efter de 
to brødre Marius og Kristen 
Krogh, som var blevet i Amerika. 
De viste dem Askov Kirke, hvor 
de havde prædiket på dansk indtil 
krigen, de havde stadig flere over-
satte salmer der. På kirkegården 
var der to gravsten med navnet 
Krogh på. Maj 1999 havde de 
genbesøg af Donni Krogh og frue 
i Danmark. 
   2002 flyttede Ruth og jeg til Sil-
keborg. Måske kan vi godt sige, 
at vi kom tilbage til vores hjem-
egn, og jeg begynde at interesse-
re mig lidt for egnshistorie og min 
slægts historie. 
   I 2003 inviterede min kusine 
Inger og hendes mand Jens Kri-
stian os til familietræf på Nibstrup 
ved Brønderslev, en stor gård de 
boede på. Det var første gang 
efter mange år, at vi fætre og ku-
siner så hinanden, siden blev det 
til flere gange. Den første gang 
var min faster Signe med. 
En dag kørte jeg til Voel og fandt 
den gamle gård, der har givet 
navn til vores familie, over ind-
gangsportalen til gårdspladsen 
står der ”Kroggaarden”. Somme-
ren 2005 var min bror Johannes 
og jeg på cykeltur til Gødvad for 
at se gården Porskær, som min 
far havde snakket meget om, på 
gavlen står ”Porskærgaard”, jeg 
havde aldrig set den før. Vi fik 

også en snak med en mand og da 
han hørte lidt om os, gik han ind 
og hentede en oversigt over dem, 
der havde været ejer af ”Porskær-
gaard”, den var hængt op i glas 
og ramme. Vores oldefar Niels 
Nielsen stod som ejer fra 1859 – 
1893, men ikke med navnet 
Krogh. Bagefter cyklede vi op til 
Pouline og Eriks gamle gård, her 
mødte vi Jens Anton ude på 
gårdspladsen. Vi fortalte, hvem vi 
var og kom i snak med ham, Jo-
hannes tog et billede af ham og 
mig.   
   I 2009 begyndte jeg at spille 
skak på Rosengårdcentret, her 
mødte jeg en mand, Kaj Fisker, 
som var noget ældre end mig. Vi 
kom i snak og han fortalte at han 
boede i Voel, og stammede fra 
Frederiksdal. Jeg fortalte ham, at 
det gjorde min farmor også. Det 
synes han var sjovt. Efter noget 
snak og da han hørte min farmors 
navn, kunne han så fortælle at 
hans mor og min farmoder havde 
været ungdomsveninder, og be-
varet kontakten hele livet, efter 
den tid følte vi næsten, at vi var i 
familie. Han kom også og lånte 
mig et gammelt ungdomsbillede 
af dem. Kaj Fisker havde været 
graver i Voel i mange år. 
   Efteråret 2017 var Ruth og jeg 
cyklet over for at se den gamle 
gård i Nørreskov stå forladt. Det 
var et sørgeligt syn, Jens Anton 
var død og alt bohavet lå og flød, 
der var åbenbart ingen arvinger til 
at rydde op.     



 

37 

buddet. 4000 kr., når orgelet blev 
nedtaget "for Deres regning", som 
det hed i tilbuddet. 
   Det gamle orgel kom til Them. 
Silkeborg fik et nyt orgel. 4000 kr. 
for et orgel synes at være en 
overkommelig pris, men menig-
hedsrådet i Them havde åbenbart 
ikke det beløb at ofre på et orgel. 
To af sognets beboere, enkefrue 
Marie Davidsen og boelsmand 
Poul K. Johansen, gav hver 2000 
kr. som gave til anskaffelsen. De-
res navne blev indgraveret på en 
sølvplade, der blev monteret på 

Silkeborg Kirkes gamle orgel spiller endnu   
Af Viggo Lovdal 

 

   I året 1877 byggede orgelfirma-
et Demant og Nielsen et orgel til 
Silkeborg Kirke. Ti stemmer, eet 
manual og pedal. Det blev senere 
udvidet med tre stemmer og end-
nu et manual. 
   Det udmærkede instrument 
havde med sine 13 stemmer ikke 
format til et kirkerum af Silkeborg 
Kirkes størrelse. Man blev da 
også efterhånden utilfredse med 
orgelet. Det var for lille til den 
store menighed, så menighedsrå-
det vedtog at købe et nyt hos det 
kendte firma Marcussen og Za-
chariassen i Åbenrå. Pris omkring 
20.000 kr. Et anseeligt beløb den-
gang. Det var lige efter Første 
Verdenskrig – og selv om det var 
mange penge kunne man dog 
glæde sig over at krigens afslut-
ning dog havde bragt prisen no-
gen ned – det havde nemlig ko-
stet 45.000 under krigen. 
   Them sogns menighedsråd fik 
kig på det gamle orgel i Silkeborg 
Kirke. Hidtil havde der ikke været 
et orgel i Them Kirke. 
Kunne man få det gamle orgel til 
købs til opstilling i Them Kirke for 
en købesum af 4000 kr., var man 
interesseret, hedder det bl.a. i 
henvendelsen fra Them. 
   Komiteen til fremskaffelse af et 
nyt orgel i Silkeborg tog imod til- Organist i Silkeborg Kirke Sand 
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orgelets facade ud mod kirkerum-
met. Sølvpladen opbevares nu på 
Egnsarkivet i Them. 
   Nu havde Them Kirke et orgel 
og skulle så også have en orga-
nist. Min far, Søren Frederiksen 
Lovdal,  spillede i sine ungdomsår 
violin til bal i forsamlingshuse på 
Them-egnen. Han fik interesse for 
orgelmusik og fik undervisning i 
Silkeborg Kirke af kirkens organist 
Sand Lauridsen. Min far søgte 
stillingen som organist i Them, og 
fik den, selvom han ikke havde 
organisteksamen. Sand Laurid-
sen sagde god for min fars kvalifi-
kationer. Søndag den 24. septem-
ber 1922 satte min far sig til det 
orgel, han havde lært at spille på i 
Silkeborg, men nu i Them Kirke. 
Han havde stillingen som organist 
ved kirken i 43 år. 
   Silkeborgs nye orgel var meget 
avanceret - det havde et såkaldt 
fjernværk – der var en slags elek-
trisk parallelorgel, hvor nogle af 
piberne var placeret i et tilstøden-
de rum – hvilket efter sigende 
skulle give tonerne en særlig god 
lyd. Organist Sand Lauridsen blev 
også sendt i uddannelse – han 
opholdt sig tre måneder i Leipzig 
for at blive fortrolig med det nye 
instrument.  Silkeborg Kirkes nye 
orgel kunne, til menighedens - 
eller i hvert fald avisens, store 
begejstring indvies med en kon-
cert om aftenen tirsdag 21. no-
vember 1922. Sand Lauridsen 
demonstrerede orglets mange 
nye muligheder garneret med fo-

redrag og sang. 
 
Det gamle orgels videre skæb-
ne 
   Omkring 1970 blev orgelet i 
Them efterhånden for svagt til på 
tilfredsstillende måde at lede sal-
mesangen, når kirken var velbe-
søgt. Man valgte at anskaffe et 
nyt orgel, også det blev leveret af 
Marcussen og Søn i Åbenrå. Søn-
dag den 7. april 1974 blev orgelet 
taget i brug. Et orgel med 16 
stemmer, to manualer og pedal 
afløste det gamle, der havde tjent 
kirken troligt i 52 år. 
   Jysk Orgelbyggeri i Hinnerup 

Organist Søren Frederiksen Lov-
dal ved Them Kirkes gamle orgel 
under en koncert med Silkeborg 
Mandskor omkring 1962. Foto: 
Johannes Jensen. 
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nedtog det gamle orgel og opma-
gasinerede det i de følgende år. 
Menighedsrådet ønskede en gen-
opstilling i en passende kirke,  
mindre end Them, men tiden gik. 
Orgelbyggeriets magasin havde 
ikke længere plads til orgelet, der 
herefter blev opmagasineret på 
Brande Kirkes loft (Brande Kirke 
er annekskirke til Them Kirke). 
Man håbede, at det gamle orgel 
kunne afsættes i sin helhed, selv-
om en større renovering var til-
trængt. Helt udtjent var orgelet 
ikke, selv 120 år efter, at det blev 
taget i brug i Silkeborg. 
   Omsider blev ønsket om fortsat 
brug af orgelet opfyldt. 
   Et menighedsråd på Sydsjæl-

land, Roholte mellem Faxe og 
Præstø, ville gerne have orgelet 
fra Them, så i den lille landsbykir-
ke blev det opstillet. 
   Jeg skrev nogle artikler i 
UDE&HJEMME for nogen tid si-
den og fik dermed forbindelse 
med redaktør Dorte Roholte. Jeg 
spurgte hende om hun var fra 
Roholte, hendes navn er jo ikke 
helt almindeligt. Det bekræftede 
hun. Jeg fortalte hende om "min 
fars orgel", der nu var havnet på 
hendes hjemegn. - Hun havde 
hørt orgelet. 
   Silkeborg Kirkes gamle orgel, 
der har rundet de 140 år, spiller 
endnu. 

Them kirke ca 1920 med sne 
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   Museum Silkeborg havde i 2018 
en større lertøjsudstilling på Ho-
vedgården med titlen Skabt af ler. 
Udgangspunktet var museets om-
fattende samling af lertøj fra oldti-
den, middelalderen og nyere tid. 
Lertøj fra ca. 4.000 år f. Kr. og 
frem til i dag, som er skabt, brugt 
eller indsamlet på egnen.  
   Silkeborgegnen var Danmarks 
pottemageregn med hensyn til 
”de røde potter” – de blyglaserede 
potter – fra først i 1800-tallet og 
frem til 1950’erne med byen Sor-

ring som centrum. Det lokale pot-
temageri så ud til at dø ud med 
1950’erne. Sådan gik det ikke. 
Nogle pottemagere trodsede ud-
viklingen og gik deres egne veje 
med det gamle håndværk. Blandt 
andre pottemager Per Winther, 
som i godt 20 år virkede som pot-
temager i Laven.  
   Per Marius Winther (1921-1997) 
var uddannet på Røgilds Lervare-
fabrik i Nr. Uttrup ved Aalborg ca. 
1936-1940. Efter endt læretid ar-
bejdede han som svend på for-

Per Winther - pottemager i Laven  
Af Keld Dalsgaard Larsen 

 

Per Winthers forretning i Laven 
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skellige værksteder i Hobro, Mid-
delfart, Svendborg, Nr. Åby og 
Stockholm i Sverige. Som svend 
var Per Winther organiseret i Ke-
ramisk Forbund og en periode 
formand i forbundets Fyns afde-
ling. Per Winther var selvstændig 
med Staubyskov Pottemageri 
(ved Middelfart/Strib) i årene 1948
-1959, Winthers Keramik i Kjelle-
rup i årene ca. 1959-1964 og 
Winthers keramik i Laven St. i 
årene ca. 1964-1985. 
   Hustruen, Gunhild Winther, 
stammede fra Kjellerup, og famili-
en søgte hertil, da pottemageriet 
ved Middelfart måtte lukke. I Kjel-
lerup startede Per Winther igen 
selvstændigt værksted og lejede 
sig ind i kommunens ”industri-
huse”. Produktionen var masse-
produceret keramik, som blev 
solgt gennem grossister. Per Win-
ther ønskede sig imidlertid en an-
den pottemagertilværelse end 
udelukkende at sælge til grossi-
ster, så han begyndte at se sig 
om efter et egnet sted at etablere 
et værksted. Valget faldt på La-

ven Station ved Julsø. En medvir-
kende årsag til, at det blev Laven, 
var de mange turister, som havde 
deres færden her i sommerperio-
den. Dels mennesker fra de loka-
le campingpladser og dels men-
nesker, som ankom med Hjejle-
bådene. Familien Winther fandt et 
hus i hovedgaden, Himmelbjerg-
vej 128.  
   Ejendommen havde forhus ud 
mod Himmelbjergvej med privat-
bolig, butik og lagerplads i kælde-
ren. Bagved var dels en mellem-
bygning og dels en større værk-
stedsbygning parallelt med forhu-
set. Mellembygningen indeholdt 
en bilgarage, malearbejdsplads, 
tørreplads til de malede ting og 
lagerplads. Værkstedsbygningen 
rummede et stort rum med to ov-
ne, to elektriske drejeskiver og 
tørrereoler, og bagved var ler-
lagret og et slemmerum.  
   Per Winther havde i perioder en 
ansat svend og en overgang en 
lærling. Svenden var en gammel 
ven, Svend Christensen, som var 
udlært samme sted som Per Win-

Gunhild og Per Winther i Laven Produkter fra Per Winther  
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ther. Lærlingen var Ib Oluf Han-
sen, som begyndte sin læretid i 
Kjellerup og færdiggjorde den i 
Laven. Lærlingen boede på kost 
og logi i Laven. Malerpigen Aase 
Richter Larsen arbejdede også på 
værkstedet med til at dekorere 
produktionen. Samme arbejde 
hjalp datteren, Helle, også med til.    
   Per Winther stod for værkste-
det, mens Gunhild Winther tog sig 
af butikken. Det var en god og 
naturlig arbejdsdeling. Per Win-
ther var en stilfærdig mand, mens 
Gunhild Winther var den mere 
udadvendte og besad et godt 
sælgergen.  
   Produktionen stod først og 
fremmest på vinter, forår og efter-
år, mens sommeren var præget af 

det store rykind af turister i Laven. 
Besøget hos Winthers Keramik 
var en samlet pakke bestående af 
et besøg i såvel værksted som 
butik. Rækkefølgen kunne være 
underordnet, men alle fandt en 
glæde ved at kunne se produkti-
onsgangen og få en sagkyndig 
forklaring af pottemageren om-
kring de ting, som kunderne så 
afslutningsvis købte i butikken 
hos Gunhild Winther.  
   Produktionen var keramik, som 
både kunne bruges, og som var 
dekorativ. Mange campinggæster 
– særligt hollændere – kom år 
efter år, og flere af dem gjorde det 
til en tradition at købe stort ind 
hos Winthers Keramik med hen-
blik på gaver, f.eks. julegaver. 

Turister i ved Per Winther 
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Dette salg var uundværligt for 
forretningen.   
   Winthers Keramik påtog sig og-
så specialopgaver – store som 
små. Aase Thiel-Nielsen ønskede 
midt i 1960’erne et testel, og hun 
havde en god idé om, hvordan 
det skulle designes. Kunne Per 
Winther levere et sådant person-
ligt testel? Det kunne godt lade 
sig gøre. Per Winther skabte det-
te personlige unika til kundens 
tilfredshed. Testellet har været i 
familien Thiel-Nielsens eje i et 
halvt århundrede, og det kunne 
også ses på udstillingen Skabt af 

ler.  
   Med tiden blev forholdene for 
bureaukratiske med rigeligt med 
papirarbejde. Per Winther valgte 
at drosle ned, så der til sidst kun 
var ham selv, hustruen, en maler-
pige og datteren, Helle. Og i 1985 
lukkede Winthers Keramik i Laven 
og gik hermed over i historien. 
Udstillingen Skabt af ler skabte en 
god anledning til at få denne hi-
storie dokumenteret og fortalt. Det 
lod sig kun gøre med god hjælp 
fra Per og Gunhild Winthers dat-
ter, Helle (f. 1956).     
  

Per Winther og malerpigen Aase Richter Larsen 
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   Slægtens spor gennem tiderne 
fortaber sig ofte i fortidens mørke, 
således, at man må ty til de gam-
le kirkebøger for at hente oplys-
ninger frem. 
   Men enkelte steder er der men-
nesker, der har interesseret sig 
for sognets fortid således var der 
den gamle sognefoged J. Jensen 
i Kragelund, der til folkeminde-
samleren H.P.Hansen berettede 
om sit kendskab til forholdene i 
gamle dage i Kragelund sogn. 
   I bogen Skovlovringer, som er 
et navn for folk fra Løversyssel, 
nedfældede han en del af disse 
oplysninger sammen med andre, 
og vi møder her navnet Frank. 
   Jens Christian Sørensen Frank 

var født i 1827 i Them, men han 
passerede Stenholt, når han sam-
men med andre drog til Skive for 
at afsætte sine hjemmelavede 
træsko og redskaber af forskellig 
art. Her traf han Stærke Samsons 
datter, som han siden giftede sig 
med. Samson hed egentlig Sø-
ren, men sit øgenavn fik han alle-
rede som femtenårig hyrdedreng i 
Hørup mølle på grund af sine 
kræfter, som han blandt andet 
demonstrerede, ved at slæbe 
kornsække. Han skal siden have 
været en myndig ridefoged på 
Sjælland - men så slog han sig 
ned i Stenholt, hvor han byggede 
gård og opdyrkede hede. 
   De kræfter, som han tidligere 
havde brugt, når han svingede 
kornsække og når han kuede op-
sætsige sjællandske hoveribøn-
der, fik han nu til fulde brug for i 
sit arbejde med at opdyrke heden, 
et arbejde, som kostede så man-
ge heste livet, at man siden har 
fundet en hel bunke hesteskelet-
ter pa gårdens jorder. 
   Samsons mange kræfter er sik-
kert gået videre gennem slægten 
overført gennem datteren, som 
han giftede til Jens Chr. Sørensen 
Frank, der fortsatte sin stærke 
svigerfars hedeopdyrkning. 
   Sin håndværkssnilde udnyttede 
Jens Chr. til at lave træsko, - han 

Familien Frank i Stenholt  
Af Kai Karnøe 

 

Læge Kai Karnøe 
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kunne fremstille fem par om da-
gen, samt til at lave træskovle, 
forke og plejlslagler - alt af træ, 
som han opkøbte, og da han tilli-
ge var i besiddelse af handelsta-
lent, forstod han at afsætte sine 
produkter til gode priser i Skive og 
i Randers. Der kom hurtigt vel-
stand til gården, og han kunne 
lade fæller fra egnen stå for den 
lange og omstændelige transport 
af varerne, mens han selv kunne 
arbejde derhjemme både i hus og 
mark. 
   Det var således ikke noget ube-
tydeligt bo, han kunne overlevere 
til sønnen Mikael, da denne over-
tog besiddelserne i Stenholt, sam-
men med sin kone Petrea, som 
han hjembragte fra Hammeleg-
nen. 
   Med dygtighed fortsatte disse to 

familiens traditioner på en sådan 
måde, at deres hjem var anset 
udadtil. 
   Et godt hjem var det også for 
deres datter og fire sønner. Nabo-
er og sognefæller henvendte sig 
aldrig forgæves om hjælp og det 
kunne nok af og til være nødven-
digt i trange tider i det fattige he-
desogn. 
   Da Mikael døde fortsatte Petrea 
selv driften af den gamle gård 
med de udstrakte jorder. Heden 
var for længst brækket op på de 
egnede steder og taget ind i går-
dens drift og man plantede nåle-
træer i plantager efter at have 
sikret sig gode læhegn af hvid-
gran til værn mod vestenvindens 
vilde eventyr over de lette jorder. 
Den gamle egeskov i Stenholt 
vedligeholdt man på bedste vis. 

Gårdejer Michael Frank ved den meget særprægede slaglebænk 
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Nu kom turen til den store tørve-
mose. Takket være den havde 
der altid været en fortrinlig ande-
jagt på gården, men nu begyndte 
man at udnytte de mægtige tørve-
arealer, der hidtil kun havde for 
synet gården med brændsel til 
ovne og komfur, merkantilt, idet 
man installerede en moderne tør-
veproduktion i mosen. På skinne-
vogne blev tørvedyndet hentet op 
fra mosen og kørt til ælteren, 
hvorfra den spredtes over tilgræn-
sende hedearealer til udskæring 
og tørring. Tørvestakke i hundred-
vis tegnede deres lave profiler i 
landskabet, og mange mennesker 
hentede dengang en god dagløn i 
mosen. Afsætningen fandt sted til 
de nærliggende byers store of-
fentlige værker og til private hus-
holdninger, og utallige vognlæs 
afgik fra Engesvang Station. Tør-
vene var kendt for deres gode 
kvalitet, og især under de to krige 
var der et stort behov for brænd-
sel. Alle fire sønner var tidligt og 
sent på færde i mose, mark og 
skov. Derhjemme hjalp datteren 
Else sin aldrende mor med de 
huslige sysler. Det det var nok 
også nødvendigt, for Petrea ville 
selv være medbestemmende i alt 
vedrørende gårdens drift og tillige 
var hun nu i sin alderdom hæm-
met på grund af leddegigt, der 
efterhånden bandt hende til sto-
len. Da synet samtidig aftog 
stærkt, blev hun bestandig mere 
afhængig af Else. Just på dette 
tidspunkt i 1949 lærte jeg denne 

familie at kende, først som læge, 
siden hen som en ven af huset. 
Jeg husker et af de første syge-
besøg, som jeg aflagde i hjemmet 
en solfyldt efterårsdag. 
   Over heden et gyldent blåt 
hvælv med flokke af viber og hjej-
ler. Andeflokke steg og faldt over 
horisonten i deres flugt over mo-
sen med den rødlilla og rødbrune 
lyng, hvor regntunge edderkoppe-
spind reflekterede sollyset. Ved 
vejsvinget ved den gamle kampe-
stenskiste og -bro måtte jeg kon-
centrere mig om kørselen, men 
ellers lod jeg blikket glide ud over 
mosen og de granklædte bakke-
drag ind mod Kragelund, der 
skovkranset grupperer sig på bak-
keøen omkring den ældgamle 
kirke opført af granitkvadre med 
runeindskriften: Ase bed - Vagn 
ristede. Længere kunne øjet ikke 
nå mod øst. Nordover de udstrak-
te moser, hvortil så mange sagn 
knytter sig Stenrøgel, Frederiks-
dal, Kjellerup - men langt nærme-
re Christianshøj, hvor den ene-
vældige hersker oprettede koloni-
steder på alheden for tro og ar-
bejdsomme undersåtter - og helt 
nær Bedehøj et af rastestederne 
på den gamle hærvej. Langs lan-
devejen trækker de gamle hjul-
spor uendelige bugter i en bredde 
på mere end hundrede meter. Jo, 
fortiden taler stærkt til een på dis-
se steder - Jyllands vigtigste lan-
devej i århundreder. 
   Der ligger Frankernes gamle 
gård i Stenholt. Tørverøgen stiger 
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op gennem skorstenen, og over 
markerne, gennem hegnene ser 
jeg de kridhvide kalkede flader, 
der i solen kontrasterer mod plan-
tagens kølige skygger. Jeg kører 
ind gennem porten på gårdsplad-
sen med de pikkede brosten. I 
vildtkroge hænger på muren knip-
per af gråænder og krikænder. 
Ivrige gravhunde modtager mig 
med en larmende hilsen, og i dø-
ren bliver jeg modtaget af den 
myndige, men venligt smilende , 
blonde Else, der gennem den la-
ve, brede dør med messingklinke 
fører mig ind i den gamle storstue 
med lavt bjælkeloft. Ved vinduet 
sidder Petrea i sin stol. En natur-
lig værdighed udstråler fra denne 
kvindeskikkelse, som er præget af 
det slidsomme arbejde gennem 
så mange år her på den gamle 
hede. 
   Samtalen er kort og vedrører 
kun det væsentlige. Den unge 
læge skal ses an og afprøves. - 
Resultatet har åbenbart været 
tilfredsstillende, for til sønnerne, 
der nu er kommet til, siger Petrea: 
A tøes I sku ta æ dowtor mæ på 
jagt. 
   Således blev mit bekendtskab 
med denne familie indledt for 30 
år siden. Else passede sin gamle 
mor med kærlighed til det sidste, 
og da Petrea lukkede sine øjne, 
overtog Else næsten umærkeligt 
sin mors plads idet hun opfyldte 
det gamle ord om at slægt skal 
følge slægters gang, og livet gik 
sin gang som hidtil på den gamle 

gård. 
   Men længe kunne det dog ikke 
fortsætte pa denne måde, for suk-
kersyge havde lige fra barndom-
men plaget Else, og snart tog den 
en alvorlig vending, så Else nu 
blev bundet til stolen, ligesom 
hendes mor havde været det. 
Sit venlige væsen bevarede Else 
til det sidste, og med myndighed 
dirigerede hun hverdagen på går-
den. Selv vil jeg altid huske hen-
des blide, melodiøse, men stadig 
myndige stemme, hvormed hun 
tilkendegav sine ønsker og lydigt 
respekterede man hendes afgø-
relser. 
   Et vældigt savn efterlod disse to 
kvinder sig og et miljø som dette 
kan ikke undvære en kvinde, der 
helt og fuldt vil gå ind for arbejdet 
i hus og hjem og er fortrolig med 
de mange arbejder uden døre. 
Kunne der i det hele taget findes 
nogen, som kunne beklæde den-
ne post og bestride den på rette 
måde - for her var for alvor en 
tung arv at løfte. 
   Men da Karen flyttede ind på 
gården forstod hun med en sjæl-
den intuition at færdes på de 
gamle stier og at anlægge nye. 
Kvindeligt og stærkt færdedes 
hun blandt brødrene Jens Christi-
an, Svend Åge og Karl Ejner. 
Henry havde sammen med Rita 
erhvervet ejendom på den østlige 
side af mosen med skel til den 
gamle gård og her blomstrede et 
rigt familieliv. 
   Svend Åge var ikke jæger -  han 
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vil hellere passe dyrene og mar-
kerne, som han havde godt ind-
seende med. Han kunne lide at 
tænde sin snadde og færdes i de 
gamle lokaliteter og altid med et 
polisk smil om læben og i øjnene 
og en kvik og rammende be-
mærkning på læben. 
   Karl Ejner interesserede sig for 
mark og skov - og skønt ikke så 
høj, færdes han let og sikkert på 
det udstrakte område, som en 
fremragende jæger, der sjældent 
fejler. Han færdes så hurtigt i na-
turen, at man måtte holde godt 
øje med ham, for at vide hvor han 
var, men det kan jo så være at 
han lige har benyttet sin hurtighed 
til at tage en lille lur derhjemme. I 
hvert fald synes han altid velop-
lagt og flittig. 
   Jens Christian var Karens mand 
og børnenes far. Alene det gav 
ham meget at se til, men desuden 
færdedes han overalt på ejen-
dommen og såvel sogneråd som 
sparekasse og elforsyning har 
haft bud efter ham og han var vel 
den første i slægten som rejste 
udenlands. I ægteskabet med 
Karen fortsatte han de gamle tra-
ditioner, som Karen med dygtig-
hed forstod at videreføre. 
   Hjemkommen fra Sverige med-
bragte hun megen viden og erfa-
ring, som på smukkeste vis kunne 
indpasses i de gamle forhold. Net 
og rap med en forbavsende styr-
ke og en evne til at ville, kunne 
hun ikke alene fortsætte hverda-
gen på gården, men atter give 

den liv og indhold, sådan som der 
tidligere havde været. Sammen 
med Jens Christian gav hun de-
res tre børn Jens Mikael, Liselotte 
og Anette en skøn opvækst, der 
sikkert vil præge dem resten af 
livet. Ungdommen har som altid 
bragt liv pa gården. Med Jens 
Mikael har det musiske holdt sit 
indtog, men ingenlunde forglem-
mer han at tage sig af plantninger 
i skoven, hvor det nedarvede han-
delstalent sikkert vil komme ham 
til gode. Jagten værner han om, 
når han kvikt færdes overalt på 
ejendommen. Blonde Liselotte og 
mørkeblonde Anette har store 
skikkelser at leve op til med deres 
kvikke pludren og foretagsomhed 
er de med til at give dagliglivet på 
gården et ganske særligt indhold. 
Dygtige og hjælpsomme - så Ka-
ren endog har kunnet afse tid til at 
arbejde med skolekommissionen. 
Det er da sådan, at den gamle 
gård nu som før nyder anseelse 
udover sognets grænser, er et 
fristed for virksomhed og flid uan-
tastet af ydre kår i samfundet og 
et værdigt minde om forgangne 
tider. Store som små bringer me-
gen viden til huse, men i de hjem-
lige forhold forstår de også, at 
man tidligere kunne hente megen 
lærdom hjem fra den gamle he-
deskole i Stenholt, som blev op-
ført i 1901. 
   Vil du endnu gerne opleve den 
gamle alhede, sådan som forfæd-
rene så den, da kan du sikkert 
ikke opleve den bedre noget sted 
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end her hos Frankerne i Krage-
lund her - ved kanten af den gam-
le mose, hvor hærvejens spor 
endnu ses med tørverøgen som 
stiger til vejrs fra Karens komfur 
med Stenholt skov i det fjerne, 
her ser du stadig fugleflokkene 
under det blå himmelhvælv og 
under de lave bjælkelofter udfol-

der de samme sæder og skikke 
sig som i fordums dage og den 
dynamiske nutids tanker og ideer 
fremlægges og vurderes med var-
somhed i ihukommelse af tidligere 
tiders duelighed og bærekraft. 
 
Skrevet i 1979 af Kai Karnøe læ-
ge på Manø, tidlige Engesvang. 

Østre Stenholt 
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Det var også meget tørt for 100 
år siden. 
   Den 18. december 1868. Dette 
år 1868 vil i landmandens annaler 
stå optegnet som det mest besyn-
derlige i en tid af flere menneske-
aldre. Ej blot her, men i næsten 
alle verdens lande har vejret dette 
år været så overordentlig varmt, 
tørt og stadigt, at man ikke formår 
at opvise mage dertil. Efter en 
stærk frost i december og januar 
begyndte våren 29. januar - 4. 
februar med heftigt tordenvejr, 
regnskyl og storm. I de følgende 
14 uger vekslede det milde vejr 

med nogle dages kulde og storm, 
men luften var mestendels tør og 
med mange sommervarme dage 
samt ubetydelig nattefrost. Med 8. 
maj begyndte den egentlige som-
mervarme, der siden vedvarede 
næsten uafbrudt indtil den 22. 
august, stedse med tiltagende 
kraft, solhede og alt udtørrende 
varme vinde. I maj og juni var vel 
endnu nætterne kølige, dog uden 
nattefrost; men i juli, og især i au-
gust vedblev luften også om nat-
ten at være trykkende lummer-
hed. Regn faldt der aldeles ikke 
med undtagelse af enkelte tor-
denbyger 24. og 25. juni, 19.  23. 
og 30. juli og 7. august, hvis virk-
ning dog kun varede nogle få da-
ge derefter. Solen brændte så 
hedt lige fra Kl. 8-9 formiddag 
indtil hen ved dens nedgang, at 
man ikke kunde udholde at blive 
beskinnet af den på nogen blottet 
legemsdel, og stenene blev så 
hede, at de ikke kunde berøres. 
Hyppigt blæste det temmelig 
stærkt fra kl. 9 formiddag til kl. 4 
eftermiddag, men vinden var, 
hvad enten den kom fra nord, 
syd, øst eller vest, så varm og 
udtørrende, at den ikke bragte 
nogen kølighed. Tørken var så 
hård og stadig - med undtagelse 
af nogen nattedug - at træernes 
blade visnede, og alt træværk 

Tørken i 1868  
Af Jens Peter Aaboe 

 

J. P Aaboe  5/4 1814 -11/12 1895 
lærer i Christianshøj og Engesvang  
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revnede, så vogne ustandselig 
måtte repareres. Hø, strå. lyng m. 
m. smuldrede, alle jorddele oplø-
stes til støv, og de afmejede vår-
sæds agre var så løse, at man 
sank dybt ned ved at betræde 
dem, som om de nylig var pløjet 
og harvet. Hele naturen havde et 
ørkenagtigt udseende. Skønt so-
len skinnede klart, og himlen var 
skyfri, havde luften dog oftest en 
mat, blygrå farve, og den var op-
fyldt af støv og røg fra de hyppige 
hede- og mosebrande. Træerne 
stod enten bladløse, eller løvet 
var grønliggråt. Græsmarkerne 
var som afsvedne, lyngen visnet 
og kornagrene allerede ved Sankt 
Hansdags tid hvidgule, i juli afme-
jede. Kun vandingsengene dan-
nede grønne striber i den øde 
ørk. Selv skovene frembød kun 
liden friskhed, og fuglesangen 
forstummede - fjernt og nær op-
stod, oftest ved uforsigtighed, he-
de- og mosebrande, thi selv den 
mindste gnist, der faldt i lyng, 
mos, græs eller stubbe, fremkald-
te antændelse, og ilden bredte sig 
snart med forbavsende hastighed 
og anrettede store ødelæggelser. 
Flere tørvemoser, også udenfor 
hedeegnen, brændte indtil stor 
dybde, og mange hedestræknin-
ger berøvedes deres morlag, 
hvorved de let forvandles til flyve-
sand. For rejsende var støvet næ-
sten utåleligt, og enhver færdsel 
på vejene fremkaldte en støvsky. 
Jorden udtørredes til stor dybde. 
Alle vanddamme, mergelgrave, 

tørvegrave og brønde, der ikke 
havde næring af bundvæld, udtør-
redes, og mange vandløb svandt 
næsten ganske hen. Af oldenbor-
rer har der, mærkeligt nok, kun 
været få; men des talrigere blev 
mængden af de forskellige arter 
fluer, der efterhånden tiltog såle-
des, især i august, at folk og dyr 
omsværmedes ude og inde af 
dem og intet steds havde ro. Lop-
per og fluer forbitrede livet både 
dag og nat, så denne plage i for-
ening med den umådelige sved 
og den vedholdende tørst, som 
idelig måtte tilfredsstilles, forstyr-
rede søvnen og gjorde det lige 
utåleligt at opholde sig i senge, 
værelser eller ude i fri luft. Efter-
året var som sædvanlig afveks-
lende med mildere og koldere luft, 
megen regn i slutningen af sep-
tember og af og til en del regn i 
de andre tre måneder. Der påfulg-
te ingen vinter.   
   Høsten begyndte i begyndelsen 
af juli måned, og 22. juli var rugen 
overalt i hus, vårsæden inde midt 
i august. Man mærker kun lidt til 
høsten, thi kornet kom straks i 
hus, byg og havre blot som rivel-
se. På gode, især fugtige jorder 
var rugavlen udmærket god, og 
aldrig har sæden haft et så smukt 
udseende og så stor vægt som i 
år; men på tørre, især grusede 
jorder blev rugen svang og giver 
kun 2 a 4 skp. i traven, ligesom 
og traverne var få. Af byg og hav-
re avledes på simple jorder næ-
sten intet, og selv på gode jorder 
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var strået af disse sædarter så 
kort og tyndt som vel aldrig tilforn, 
kun på sidemarker avledes en 
del. Boghveden groede næsten 
ikke før i september og ødelagdes 
derpå af kulden. Med kartofler 
forholdt det sig på en forunderlig 
måde, ingen sygdom mærkedes i 
år, og toppen vedblev at være 
grøn indtil i oktober, men de få 
små knolde, som havde dannet 
sig ved St. Hansdags tid, blev 
gennemskudt af lange spirer, der 
afsatte en ny afgrøde, som dog 
ikke modnedes fuldkommen, 
skønt man ikke tog kartoflerne op 
før ved novembers tid, da frosten 
indfandt sig. På kolde jorder hav-
de de derimod givet et uventet 
stort udbytte. Agerhø avledes der 
aldeles intet af. Kærengene gav 
intet hø. Men, hvor man kunde 
vande, var høafgrøden særdeles 
rig. Af haveurter avledes der ube-
tydeligt.   
   Den 31. december. Det milde 
vejr vedvarede indtil årets ud-
gang. Året 1868 har vistnok i gen-
nemsnit den højeste varmegrad, 
noget år har haft, så længe iagtta-
gelser har fundet sted. På lette og 
især grusede jorder var der stor 
misvækst, men for øvrigt var dog 
rugavlen god, så der ingen man-
gel befrygtes. Rugen købes for 
ca. 8 Rdl. tønden, men kun få her 
på egnen har tilovers til salg, me-
dens mange, selv gårdmænd, må 
købe. Byggen er så dyr, at man 
hellere bruger hvedemel og ris. 
Havre er næsten ikke til at få. Af 

kartofler avledes på fugtige steder 
en stor del, og prisen er 3 a 4 Rdl. 
tønden. Af boghvede haves næ-
sten intet. Da den i år samlede 
gødning var så ubetydelig - thi 
kun få behandler deres mødding 
med omhu, og den udbragte 
staldgødning hentørredes, ud-
spredtes af hønsene og bortførtes 
af Vinden har mange købt fosfor-
sur ben gødning til hjælp. Brugen 
deraf er bleven meget almindelig i 
de senere år, og navnlig i år avle-
de man godt derefter, især rug. 
Den totale græsmangel har gjort 
smørudbyttet så ringe, at smør 
ofte ej har været til at få for 2 a 3 
mark. pundet på grund af foder-
mangel - thi selv i de gode egne 
er mangelen meget stor, og man-
ge tusinde læs toplyng og strøel-
se er fra hede- og moseegnen 
ført østpå, har man bjerget uhyre 
kvantiteter af toplyng, mosegræs 
og lav. De flestes besætning er 
ved nedslagtning og salg formind-
sket til halvdelen. Men da der ga-
ves så lidt korn til fedning, og kre-
aturerne oftest er magre, har kød 
og flæsk ikke været billigt. Krea-
turpriserne dalede stærkt i som-
mer og først på efteråret, men på 
grund at den store udførsel hæve-
de de sig igen til sædvanlig højde. 
Kun gamle køer, kalve, ældre he-
ste og magre stude var næsten 
usælgelige. Endog jævngode 12 
a 15 års heste købtes for 30 a 40 
rdl. stykket, og mange arbejdsstu-
de kostede kun det halve af, hvad 
de samme var betalt med for et 
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halvt år siden. Kreaturudførselen 
har været til en stor lykke for eg-
nen, thi alle skulde sælge kreatu-
rer, og få havde andre varer at 
tage penge ind for til de store ud-
gifter. De fleste har i år indskræn-
ket deres folkehold til det aller-
nødvendigste, og en stor mæng-
de karle og piger er uden tjene-
ste. Det er en hård tid for små 
folk. Føden er dyr, og arbejde 
næsten ikke til at få. Selv strøm-
pestrikningen giver ingen fortjene-
ste, thi strømperne sælges for 1 
rdl. pundet, og ulden koster 3 a 
3½ mk. pr. pund. Egentlig nød 
findes dog endnu ikke, og betleri 
er just ikke betydeligt; men et 
stort antal mennesker gør gæld 
og behæfter deres små ejendom-

me således, at de vil have van-
skelighed ved at bestå. Besynder-
ligt nok vedbliver dog ejendoms 
priserne at stige mere og mere, 
hvilket beviser en stedse voksen-
de kapitalformue i landet. På øer-
ne betales gårdene nu med 400 a 
500 rdl. pr. tønde land, i de gode 
jydske egne 300 rdl., i de ringere 
egne 50 a 100 rdl. selv uopdyrke-
de hedejorder koster 10 a 40 rdl. 
pr. td. land. Her i sognet har dog 
ikke mange handler fundet sted, 
thi mange vil nok sælge, men de 
fordrer alt for store summer. 
Charlottenlund er bortforpagtet fra 
l. april næste år. Ejeren forrenter 
27,000 rdl. og får nok ubetydeligt 
overskud.  

Engesvangdal ca. 1894, Jens Peter Aaboe, Mette Aaboe, Mary adoptiv-
datter og Marie pige 
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    Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 

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

Funder  
Karin Pape Kristensen 
Tlf. 4029 4480     E-mail: klarkjaer@gmail.com  
http://funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Foreningsliv/Funder-
Lokalhistoriske-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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