2

Silkeborg Arkiv
Silkeborg Biblioteks Forlag
3

Syn for Sogn 2019
Lokalhistorier fra Silkeborgegnen
© Silkeborg Arkiv og forfatterne
Redaktion:
Silkeborg Arkiv - Peter Mouritsen
Lay-out, dtp og omslag:
Teddy Greibe
ISSN: 1603-8754
Silkeborg Arkiv
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg
Tlf.: 87 22 19 24
Mail: arkiv@silkeborgbib.dk
På nettet:
www.silkeborgarkiv.dk
www.wikisilkeborg.dk
http://www.facebook.com/SilkeborgArkiv

På omslaget :
Forside: Landsstævneskoven anno 2019 – Danmarks måske først
CO2-kompensationsskov rejst efter landsstævnet i Silkeborg 1998.
Foto: Peter Mouritsen.
Bagside: Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner

4

Indhold

side

Forord

6

Konen med træbenet
Af Dorte Frandsen

7

Landsstævneskoven
Af Thorbjørn Stenholm

12

Barndomserindringer fra Sandvejen
Af Ingelise Jensen

31

37
Min vej til Stenholt
Fortalt af Karen Frank, nedskrevet af Annie Pedersen
Paradislejrens tilblivelse
Af Ellen Schou og Anders Hessel

52

Pædagogmedhjælper anno 1984
Af Maybritt Stormly

55

Nyt på Kirkegården i Lemming
Af Bent Fritz Nielsen

59

5

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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Konen med træbenet og den
vanartede søn
Af Dorte Frandsen
Bertoline Simonsen blev født på
Allingskovgårds Mark den 18.
januar 1860.
Hendes far, Simon Pedersen,
var daglejer, familien var fattig og
måtte med mellemrum søge fattighjælp for at klare dagen og vejen. Efter faderens død i 1876,
boede Bertoline, sammen med
sin mor, hos broderen Jacob,
men 20 år gammel blev hun i
1880 indskrevet på den nyoprettede fattiggård i Grauballe.
Få uger før var en af hendes
andre brødre, Jens Peder, også
blevet indskrevet på gården, sammen med sin hustru, Inger Johanne Nielsen, hendes datter og deres to fælles børn.
Bertoline var handicappet - hun
havde træben - og hun kom formodentlig på fattiggården, fordi
hun ikke kunne forsørge sig selv.
Broderen Jens Peder og hans
familie havnede formodentlig på
gården på grund af Jens Peders
forkærlighed for brændevin.
Bertoline brød sig utvivlsomt ikke
om at være på fattiggården og
gjorde flere forsøg på at komme
væk. Hun stak dog ikke af, men
holdt sig indenfor reglementet,
når lige undtages den ene gang,
hvor hun blev sat i fattiggårdens
arrest for at slå børnene på gården.

Enlig, handicappet med et uægte barn
I 1882 fik Bertoline en søn, Anton, som blev født på fattiggården. Ifølge overleveringen blandt
Bertolines efterkommere skulle
hun have været gift med drengens far, en skomager ved navn
Rasmus Andersen fra Låsby, men
han svigtede den højgravide Bertoline, og giftede sig med en anden kvinde fire dage før Anton
blev født.

Bertoline med sin søn Anton. Nederst anes træbenet i hendes
venstre side.
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Nu sad Bertoline virkelig fast på
fattiggården; enlig, handicappet
mor med et uægte barn – det
kunne dårligt blive mere håbløst.
I foråret 1894, 11 år gammel, blev
Anton sendt ud og tjene på en
gård. Efter ½ års tjeneste flyttede
han ned til sin far i Horsens. Det
gav Bertoline chancen for endelig
at komme væk fra fattiggården;
nu havde hun jo kun sig selv at
sørge for.
Den 20. marts 1895 sendte hun
en henvendelse til GrønbækSvostrup sogneråd, hvor hun bad
om understøttelse til at bo udenfor fattiggården. I sognerådets
forhandlingsprotokol kommenteredes henvendelsen på følgende
måde:
”Da Bertoline før har forsøgt at
komme bort fra Fattiggården, og
igen har måttet vende tilbage,
anser man det for uheldig at hun
atter gør forsøg i den Retning.”
Medlemmerne af sognerådet
mente tydeligvis ikke, at hun vidste, hvad der var bedst for hende
selv, men Bertoline gav ikke op.
Hun flyttede fra fattiggården til
Silkeborg, hvor hun lejede sig ind
hos sin morbror, og prøvede derfra endnu engang, om hun ikke
kunne få lidt hjælp. I august 1895
skrev hun igen til sognerådet og
anmodede om 4 kr. om måneden
i understøttelse på grund af svaghed. Hvis understøttelsen ikke
kunne bevilges, så hun sig nødsaget til at komme tilbage til fattiggården. Bertoline regnede åben-

bart med, at sognerådet ville vælge den billige løsning, da opholdet på fattiggården ville være betydeligt dyrere for kommunen,
men hun havde gjort regning
uden vært; sognerådet holdt fast i
den beslutning, de havde taget
tidligere.
De næste år kæmpede hun for
at forsørge sig selv som syerske.
Flere gange måtte hun bede om
lidt hjælp til brændsel og andre
daglige fornødenheder, som sognerådet modstræbende gav hende, og hun havde konstant truslen
om at blive hentet tilbage til fattiggården hængende over hovedet.
Den 5. juni 1897 skrev GrønbækSvostrup Kommune til fattigvæsenet i Silkeborg, at man ville refundere den hjælp, der var ydet til
Bertoline, men at sognerådet havde vedtaget at ”begære den pågældende hjemsendt til Forsørgelse på herværende Fattiggård,
såfremt hun herefter ikke kan ernære sig selv.”
Efterhånden tøede GrønbækSvostrup sogneråd dog lidt op
(eller også blev de værste stivstikkere skiftet ud ved sognerådsvalget), i oktober 1900 bad Bertoline
om 5 kr. om måneden til husleje,
og sognerådet henstillede til fattigudvalget i Silkeborg om ”at undersøge forholdene – om der er
trang tilstede, i saafald kunde der
nok tilstedes hende en lille Understøttelse af indtil 4 Kr. Mdl.” Fattigudvalget i Silkeborg skrev tilbage, at man havde tilstået hende 5
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kr. om måneden til husleje. Sognerådet tog oplysningen til efterretning, og der kom ikke flere
trusler om at hente hende tilbage
til fattiggården.
I de følgende år blev Bertolines
helbred dårligere, og hun fik brug
for mere hjælp. Ud over hjælp til
husleje, brændsel og tøj, fik hun
hjælp til sygepleje og et nyt træben til en pris af 80 kr.
I Silkeborg kommunes hovedbog
for fattighjælp står der i 1898, at
hun ”har en vanartet søn, som
hun hjælper”. Desværre har det
ikke været muligt, at finde ud af
præcis hvori sønnen Antons vanartethed bestod, men han var
åbenbart kommet i dårligt selskab, og det var vist mere held
end forstand, at han ikke endte i
spjældet. Man kan godt undre sig
over, hvordan Bertoline overhovedet var i stand til at række ham en
hjælpende hånd, når hun selv
hverken havde til at bide eller
brænde.
Skjorte, slips og pæne sko
I 1900, 18 år gammel, flyttede
Anton hjem til Bertoline i Silkeborg, og de blev boende sammen
til hendes død den 1. august
1923, hvilket, ifølge hendes efterkommere, ikke var nogen dans på
roser for Anton og hans børnerige
familie. På trods af sin vanartethed, havde Anton præsteret at
blive udlært som drejlsvæver, og
var dermed blevet selvforsørgende. Drejl er en væveform, som
minder om damask.

I 1906 giftede Anton sig med
Ane Katrine Kirstine Aboline Jensen (1886 – 1963) fra Grønbæk,
og i løbet af de næste 20 år fik
parret 12 børn; Axel (1906 1971), Agnete (1908 - 1987),
Ernst Fritjof (1909 - ?), Ester
(1911 - 1998), Johannes Egerton
(1913 – 1944), Edith Irene (1914 ?), Peter Valton (1916 - 1972),
Egon Elith (1919 - 2011), Nine
Bartoline (1921 - ?), Asger Richardt (1923 - 1923), Annelise
(1924 - 2007) og Inga (1926 - ?).
Den vanartede Anton rettede

Anton Simonsen - vævemester
på Chr. Hammers Klædefabrik –
billedet er klippet ud af et personalebillede fra fra ca. 1910. Foto:
Gunnar Mogensen.
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sig, blev et dedikeret medlem af
Pinsemissionen, og i 1910 var
han blevet vævemester på Hammers Klædefabrik på torvet og gik
på arbejde med skjorte, slips og
pæne sko.
Omkring 1919 købte Anton
ejendommen Lyngbygade 55 og
startede egen virksomhed med
væveri og konfektionsfabrik, som
han drev i over 20 år.
Hans kone var mere verdslig
end han – hun spillede både kort
og gik i biografen – og børnenes
livsholdninger kom til at dække
hele spekteret fra dyb religiøsitet
til et par ærkekommunister, hvoraf den ene, Johannes, mistede

livet i koncentrationslejren Bergen
-Belsen under Anden Verdenskrig.
Familiesammenkomsterne må
have været spændende at deltage i; de indeholdt alt fra politiske
diskussioner over ganske almindelig hverdagssnak til tungetale
og halleluja-sang.
Det var efter sigende kun Antons ældste barn, Agnethe, som
rigtig faldt i Bertolines smag. Resten af børneflokkens forhold til
deres farmor har vel været forskelligt alt efter hvor gamle de
var, men i hvert fald én af drengene var ikke særlig begejstret for
hende, for da hun døde i 1923,

Anton Simonsens konfektionsfabrik og -udsalg i Lyngbygade 55 ca. 1925
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cyklede han Silkeborg rundt, viftende med et dannebrogsflag, og
råbte: ”Hurra, hurra, den gamle er
død!”
Bertoline var ikke bestemt heller
ikke nem at omgås, faktisk var
hun vist ikke så lidt af en hustyran, der ikke gik ad vejen for at gå
korporligt til angreb på svigerdatteren, og slå hendes hoved ind i
væggen. Børnebørnene har nok
også fået deres bekomst. Der må
være faldet en velsignet ro over
huset, da Bertoline gik bort, selvom der stadig var mange hjemmeboende børn.
Om Bertoline var født med sit
handicap, eller det skyldtes en
ulykke i hendes barndom, har jeg
ikke kunnet finde ud af, men un-

der alle omstændigheder påvirkede handicappet hele hendes liv.
Man kan ikke lade være med at
beundre hende for, at hun, på
trods af sit svære handicap og
omgivelsernes modstand, kæmpede sig fri af fattiggården og
sognerådets bedrevidenhed og
skabte sig en rimelig selvstændig
tilværelse.
20 år og 20 dage efter, at Bertoline havde lukket sine øjne for
sidste gang, døde Anton, som
følge af en fejlslagen galdestensoperation.
Efter sigende skulle hans sidste
ord have været; ”Jesus, nu kommer jeg!”.
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Landsstævneskoven - eller historien
om, at ingen kan gøre alt – men vi kan
alle gøre noget
Af Thorbjørn Stenholm
I 1998 plantede DGI Landsstævneskoven i Silkeborg. Skoven er betalt af deltagerne på
Landsstævnet i Silkeborg 1998 –
L98 - og er et af de første eksempler på klimakompensation i form
af skovrejsning vi kender i Danmark. Altså et af de aller første
eksempler på en klimaskov. Skoven er samtidig en konkret udmøntning af DGIs miljøpolitik, der
viser, at det muligt at gøre noget
ved miljøproblemerne. På samme
tid var det et forsøg på at tage
ansvar og gå foran i forhold de
klimaforandringer, som vi for alvor
var begyndt at tale om på det tidspunkt.
I 1997 blev jeg ansat af Danske
Gymnastik og Idrætsforeninger
(DGI) som Landskonsulent og
Grøn vejleder. Min opgave var at
udmønte DGI´s miljøpolitik i konkrete tiltag som kunne inspirere
idrætsverdenen til handling. Målet
var at bruge Landsstævnet i Silkeborg som udstillingsplatform for
de forskellige miljøtiltag.

Faktaboks: Hvem er DGI
DGI er den næststørste idrætsorganisation i Danmark og den
organisation, der står bag DGI
Landsstævne.
DGI har flere end 1,5 millioner
medlemmer og hjælper det lokale foreningsliv i Danmark med at
gøre en forskel. For samfundet og for den enkelte.
DGI er en nonprofitorganisation,
der har arbejdet sammen med
foreningerne i mere end 150 år,
og som i dag tæller flere end
6.300 foreninger og 100.000
frivillige.
Organisationen står bag masser
af
aktiviteter
som
fx Landsstævnet, Verdensholdet, DGI-husene, kampagner,
skoler og lejre, stævner og turneringer samt kurser og uddannelser for instruktører, trænere
og ledere.
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Over de kommende sider vil jeg
fortælles om det arbejde der førte
til plantningen af Landsstævneskoven, jeg vil redegøre for
Landsstævnets miljøpolitik samt
hvilke overvejelser, der gik forud
for at vælge at plante en skov,
beregninger, valg af træer mm.
Siden 1998 er vi naturligvis blevet
meget mere bevidste om hvordan
vi som mennesker påvirker kloden. Der er også kommet meget
mere fokus på hvordan skove kan
anvendes som et CO2 -lager. Artiklen er ikke tænkt som en opdatering af beregningerne eller metodikken. Men altså en præsentation af, hvordan Landsstævne skoven kom til at blive ankerpunktet
for landsstævnets miljøpolitik.
Men artiklen er også tænkt som
en inspiration til at turde tænke
miljøhensyn ind i vores hverdag.
Vi kan alle sagtens handle mere
miljøvenligt – også uden at gå på
kompromis med den måde vi lever vores liv på.
Grøn vejleder
Jeg blev ansat af DGI i 1997
som Grøn vejleder. Stillingen var
nyoprettet og opgaven handlede
om at vise hvordan idrætten kunne tage et miljøansvar. Helt konkret skulle min styregruppe og jeg
bruge Landsstævnet i Silkeborg i

1998 til at præsentere eksempler
på hvordan idrætten kunne blive
mere miljøvenlig.
Baggrunden for stillingen var
Brundtland rapporten som i 1987
viste, at vi havde et ansvar - såvel
som en mulighed for at skabe en
bæredygtig fremtid. Poul Nyrup
Rasmussens regering etablerede
i1994 Den Grønne fond, som
støttede en lang række handlingsrettede tiltag for at fremme en
bæredygtig udvikling. DGI søgte
og fik lønsumsmidler til at udvikle
og implementere en handlingsorienteret strategi for, hvordan idrætten kunne handle mere miljøvenligt. Landsstævnet i Silkeborg
skulle tjene som et eksempel på
hvordan fremtidens grønne idræts
arrangementer skulle planlæggers, afvikles og evalueres.
Forankring af miljøbevidsthed i
idrætsverdenen
I idrætsverden er formålet med
aktiviteterne sjældent at agere
miljørigtigt. Men det kan og bør
være en afledt konsekvens af
idrætsarbejdet. Derfor skulle
Landsstævnets miljøarbejde tjene
som et fyrtårn, som skulle vise
hvordan idrætten kunne agere.
Landsstævnet var en samling af
mange forskellige idrætsgrene fra
alle egne af landet. Idrætsgrene
13

som appellerede til alle typer af
mennesker alle steder i livet.
Idrætsgrene med meget forskellige miljøaftryk. Målet med miljøarbejdet var at synliggøre miljøkonsekvenserne ved idrættens arbejde. Samt ikke mindst gøre miljøtiltagene synlige og nærværende
for deltagerne fra alle hjørner af
livet.
Opgaven var ud fra DGI´s kerneværdier at identificere, hvordan
miljøhensyn kunne integreres i
idrættens hverdag uden at det
blev et påklistret eksternt krav.
Hvordan kunne miljørigtig adfærd
blive en naturlig del af idrættens
hverdag?
Kerneværdierne, der tager udgangspunkt i et humanistisk og
demokratisk menneskesyn handler også om ikke at være
dømmende, men inkluderende,
åben og oplysende. så idrætsudøverne selv dannede sig deres
egen holdning, også til miljøområdet. Derfor skulle miljøarbejdet
gøres vedkommende og relevant
for idrætsudøveren. Samtidigt
med at de konkrete miljøtiltag gerne skulle starte en diskussion i
idrætsverden. En diskussion om,
at ingen kan gøre alt – men vi kan
alle gøre noget.

Derfor handlede Landsstævnets
miljøarbejdet ikke om at udarbejde en masse foldere, som kunne
fortælle, hvordan udøveren kunne
handle miljøvenligt. Miljøarbejdet
skulle heller ikke bestå af en masse workshops om, hvordan man
sorterede affaldet eller hvordan
delebils ordninger virkede.
Miljøarbejdet skulle være konkret og give mening for den enkelte. Derfor designede vi miljøaktiviteterne så der både var eksempler på, hvordan den enkelte kunne handle, men også en række
eksempler på, hvad idrætsområderne kunne gøre. Derfor arbejdede vi både på det strategiske
niveau med at udvikle og præsentere nye miljøvenlige løsninger til
idrættens dagligdag. Samtidigt
med, at vi forsøgte at organisere
os så de enkelte deltagerne havde mulighed for at handle mere
miljøvenligt.
Men vi manglede et grundlag vi
kunne forankre miljøarbejdet på.
Et konkret tiltag, som kunne binde
de mange forskellige initiativer
sammen. Et projekt, som kunne
være den overordnede paraply for
Landsstævnets miljøarbejde, men
også vække debat og forankre
landsstævnet i Silkeborg.
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Samtidig er det en tradition at
landsstævnerne afholdes rundt
om i landet. I forskellige byer.
Hvert Landsstævne efterlader sig
et fysisk bevis på at de har været
i byen. Oftest er det skulpturer. På
Bornholm var det en skulptur bro.
Men hvad skulle det være i Silkeborg?
Landsstævnets fodaftryk
I 1997 fik DGI bevilliget midler til
ansættelsen af en Grøn vejleder,
som skulle fremme miljøarbejdet i
DGI med specifikt fokus på at
præsentere en række miljøtiltag
under Landsstævnet i Silkeborg.
Mit bud på et sådant minde om
Landsstævnet var en Klimaskov,
som skulle fungere som et CO2
lager for den energi som Landsstævnet ville forbruge.
I 1997 var begrebet klimaskove
ikke opfundet. Men der var en
forståelse for at skovene, især
uberørte skove fungerede som et
CO2 lager, der over tid var i ligevægt. I 1997 var begrebet økologisk fodaftryk og økologisk rygsæk højt på agendaen. Begrebet
"fodaftryk" - i forbindelse med bæredygtig udvikling - blev anvendt i
en rapport "Footprints of Nations"
fra 1997, hvori man forsøgte at
sammenligne 52 store lande med
tilsammen 80% af verdens befolk-

ning. I rapporten fra 1997 udregnede man det økologiske råderum for hvert land og det økologiske forbrug, hvorefter man placerede landene på en liste efter,
hvor meget landet manglede i
økologisk råderum pr. indbygger.
CO2-optagelse i landets natur var
én af parametrene.
Tesen om, at vi hver især havde
et mængde ressourcer til rådighed og vi derfor skulle bruge ressourcerne fornuftigt gav god mening og derfor var det oplagt at se
på landsstævnets fodaftryk. Betragte Landsstævnet som en lukket boks som krævede en vis
mængde energi og ressourcer for
at fungere og i den anden ende
afleverede en vis mængde affaldsprodukter.
Teorien var relativt simpel: Ved
at etablere en ny skov på et område, hvor der ikke før havde været skov og ved at lade skoven
være relativt uberørt ville optagelsen af CO2 i skovens vedmasse
betyde at en identisk mængde af
CO2 blev fjernet fra atmosfæren.
Hvis skoven siden blev fældet,
ville den lagrede co2 mængde
blive frigivet til atmosfæren. Så i
ansøgningen foreslog jeg, at DGI
plantede en skov svarende til
landsstævnets fodaftryk. På den
15

måde kunne Landsstævnet kunne
blive CO2-neutralt.
Det blev relativt hurtigt klart, at
etableringen af en skov også kunne være en godt og synlig måde
at samle de mange forskellige
miljøtiltag. Skoven kunne også
være en let forståeligt målestok
for landsstævnets miljøbelastning.
Landsstævnet kræver et stort
energiforbrug for at blive afviklet.
Energiforbruget resulterer i en
CO2 udledning som fremmer drivhuseffekten. Træerne i skoven
optager CO2 og kan derfor neutralisere CO2-udledningen. Således,
at de forskellige miljøtiltag direkte
kunne måles op mod og aflæses
på skovens størrelse. Jo større et
energiforbrug jo flere træer.
Hensigten med Landsstævnets
miljøtiltag var tillige, at starte en
debat om, hvordan ressourceforbrug og miljøansvarlig holdning
sagtens kunne kombineres med
idrættens hverdag. Derfor skulle
skoven bruges til at italesætte
idrættens miljøansvar og skoven
kunne bruges til at identificere,
hvilke indsatser det ville give mening at arbejde videre med.

Landsstævnets logo - de tre stiliserede dansede figurer repræsentere hver sin del af stævnet.
Den røde figur repræsenterer
hjerteblodet og passionen, som
gennemsyre
de Landsstævnet. Den blå symboliserede vandet, som sammenbandt/omgav alle aktiviteterne i
Silkeborg. Den grønne mand repræsenterede stævnets miljøpolitik
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men vi kan alle gøre noget. Med
Landsstævneskoven ønskede
DGI at flytte fokus fra nationale og
internationale handlingsplaner til
en diskussion om hvordan vi alle
kan være med til at minimere vores CO2 udledning – også i idrættens hverdag.
Naturligvis er skovplantning ikke
en løsning på de globale klimaudfordringer. Og skovplantning er
heller ikke en løsning på de danske CO2 -udledninger generelt.
Men Landsstævneskoven skulle
tjente til at illustrere miljøkonsekvenserne ved at afvikle et stort
idrætsarrangement. Skovens vigtigste funktion var derfor at rejse
en debat i idrætsverden om, hvad
man kan gøre for at handle mere
miljøvenligt. Derfor var Landsstævneskoven i højere grad en
formidlingsmæssig krumtap, omkring hvilket hele landsstævnets
miljøarbejde drejede. Landsstævne skovens funktion var derfor at
skabe en miljøbevidsthed - ved at
forankre miljødiskussionen og
skabe miljøambassadører, der
kunne tage miljøperspektiverne
med sig efter Landsstævnet.
Beregning af Landsstævnets
CO2 udledning
For at afholde Landsstævnet,
skal der bruges en masse energi.

Hvorfor tage udgangspunkt i
CO2 udledningen?
I dag i 2019 er det en veldokumenteret kendsgerning, at atmosfærens stigende CO2 -indhold, er
menneskeskabt og at de stigende
CO2 -udledning har skabt en drivhuseffekt, som allerede har genereret en lang række klimakonsekvenser. Allerede tilbage i 1997
begyndte man at se konsekvenserne af klimaforandringerne. I
løbet af de 138 år man dengang
havde målt de globale temperaturer så var 1997 det hidtil varmeste. August 1997 var ifølge DMI
den varmeste måned overhovedet i løbet af de 123 år som DMI
har undersøgt det danske vejr.
Konklusionen i 1998 var, at
menneskets aktiviteter via afbrændingen af fossile brændsler
påvirker atmosfæren og at konsekvenserne af en opvarmning er
uoverskuelige. Denne konklusion
støttedes blandt andet også af det
internationalt anerkendte forskningspanel Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC).
Landsstævneskoven og L98’s
miljøpolitik ønskede DGI at udvise
rettidig omhu ved rette opmærksomhed mod det aktuelle og vigtige emne og samtidig demonstrere at selv om Ingen kan gøre alt –
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Mens energisammensætningen i
2019 har en stor overvægt af vedvarende energi, så var energisammensætningen meget anderledes ud i 1997. Dengang var
langt hovedparten af energien i
form af el, varme og brændsler,
fra fossile brændsler og fossile
brændsler udleder CO2 . Så for at
beregne Landsstævnet CO2 udledning skulle vi altså kende
det energiforbrug, der gik til for at
afholde Landsstævnet.
Udgangspunktet for beregningerne var arrangørernes, deltagerens og ledsagerens energiforbrug for at planlægge, komme til,
deltage i og tage hjem fra Landsstævnet i Silkeborg.
1) Transporten af deltagerne og
ledsagerne til og fra Landsstævnet i Silkeborg.
2) Anvendelse af el under
Landsstævnet til belysning, ventilation, indkvartering, bespisning
og fest teltene, lyd og lys på hovedstadion, højskolescenen, kontorvognene og forplejningsboderne. Samt afvikling af arrangementerne.
3) Arrangørernes energiforbrug
er hovedsageligt baseret på
Landsstævne kontorets energiforbrug. Herunder medarbejdernes
transport, medarbejderens kontor-

hold, samt mødeaktivitet ifm.
medarbejderens arbejde.
Beregningerne endte med at
blive ret omfangsrige, eftersom
der ikke på det tidspunkt fandtes
erfaringstal fra energiforbruget
ved lignende idrætsarrangementer.
Der blev ikke medregnet det
energiforbrug, der gik til produktion og distribution af de produkter
og materialer som anvendtes op
til og under L98. Eksempelvis er
forplejningen, Landsstævnebogen
og Landsstævne avisen ikke
medregnet i beregningerne.
Der er heller ikke fratrukket det
energiforbrug som deltagerne
ellers ville have haft – hvis de var
blevet derhjemme.
Energiforbruget ved etableringen af stævnets fysiske rammer
(f.eks. Landsstævnestadion, højskolescenen etc.) er ikke medregnet.
Bortskaffelsen af affaldet og
affaldets energitilskud ved forbrændingen er heller ikke medregnet. På grund af tidspres lykkedes det aldrig at få lavet et konkret grønt regnskab efter Landsstævnet.
Beregningerne baserede sig på
40.000 aktive deltagere, som rejste til Silkeborg. Overnattede i 3,5
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dage og gennemførte deres aktiviteter i forbindelse med Landsstævnet. Samt et tilsvarende antal
på 40.000, som besøgte Landsstævnet i løbet af Landsstævnet.
De aktive ankom i 400 busser,
mens besøgende hovedsageligt
ankom i personbiler.
Selve beregningen blev foretaget ud fra de oplysninger som
kunne skaffes og så et oveslag på
hvor meget de forskellige dele af
Landsstævnet forbrugte. Det er jo
svært at gøre helt præcist. Men
ud fra de givne forudsætninger
var dette det bedste bud vi kunne
komme frem til.
I det følgende er udgangspunktet strøm og varme fra Silkeborg
kraftvarmeværks CO2 udledninger
pr. kWh., der var der er på 255g
CO2 /kWh for varme og strøm.
Elforbrugets CO2 belastning blev
anslået til 7.6 t CO2
Indkvarteringen CO2 belastning
Under indkvarteringen skal der
anvendes el til oplysning med
mere.
Den samlede CO2 udledning
fra indkvarteringsstederne er: 582
kg CO2
Vandforbrugets CO2 belastning
Under Landsstævnet anvendes
der varmt brusevand til rengøring
og personlig hygiejne.

Vandforbruget giver en CO2 belastning på: 160 t CO2
Transportens CO2 belastning
Der er en del forskelligt transportarbejde forbundet med Landsstævnet.
Transportformernes forskellige
CO2 belastning Vi forudsætter at
alle kører til Landsstævnet i personbiler, busser eller tog. Færger,
fly og andre motoriserede transportmidler er ikke medregnet idet
de skønnes ikke at have nogen
signifikant indflydelse på det samlede CO2 regnskab.
Fordelingen af deltagernes
transportforbrug og deraf følgende CO2 udledning.
Fordelingen af deltagernes transport form og deres CO2 udledning: 400 busser af 60 personer +
4000 personbiler med 2 personer
+ 20 toge af 400 personer: ca.
372 tons CO2 .
Fordelingen af ledsagernes
transportforbrug og deraf følgende CO2 -belastning.
Ledsagerne kommer for at overvære Landsstævnet. Traditionelt
set ankommer ledsagerne i langt
overvejende grad i biler.
I alt CO2 -udledning 572 tons
CO2 .
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Den afledte CO2 - belastning
fra transporten af deltagere + ledsagere er dermed: ca. 372 tons +
ca. 572 tons = 944 tons CO2 .
Landsstævne kontorets CO2 belastning fra transporten til og
fra arbejdet
For at arrangere Landsstævnet
har en længere række ansatte
siden januar 1997 arbejdet med
at planlægge arrangementet.
Kontorets energiforbrug kan opgøres som to hovedområder henholdsvis transport og elforsyning til belysning og drift af kontormateriel: ca. 60,7 t CO2 .
Den samlede udledning af CO2
fra transporten af deltagere, ledsagere og L 98 kontoret er dermed: 944 tons + ca. 61 tons =
1005 t CO2 .
Den interne bustransports CO2
belastning. Under Landsstævnet
kørte der et midlertidigt bussystem med 14 midlertidige busruter, der alle betjenes med 15
minutters afgange.
Den samlede CO2 udledning
fra busserne svarer til cirka: 55
tons CO2
Transportens CO2 -bidrag
Den samlede CO2 -udledning vil
være 1005 tons fra de aktive, ledsagere og L 98 kontoret + 55 tons

fra busserne. Svarende til i alt:
1060 tons CO2 .
Landsstævnets samlede midlertidige CO2 -udledning svarer dermed til ca. 1060 tons fra transporten + 580 kg fra indkvarteringen +
160 tons fra vandforbruget + 7,6
tons fra elforbruget.
Svarende til i alt: 1.228,2 t CO2
Beregning af skovens størrelse
Den årlige CO2 optagelse pr.
hektar (ha) skov er max. 5 tons
CO2 . Hvis udledningen af CO2
skulle dækkes på et år, ville det
kræve de følgende arealer:
1228,2/5 svarende til = 245,64 ha.
Landsstævnet blev afholdt på arealerne omkring Søholt. Søholts
areal er i alt på 67 ha - undtaget
er området ved højskolescenen
og natur og friluftslivs område.
Området der skulle tilplantes for
at dække landsstævnets CO2
udledning er derfor over 4 gange
så stort som hele Landsstævne
pladsen.
Hvis der blev plantet en permanent skov ville det svarer til den
følgende skovstørrelse: 1 ha ege
skov optager mellem 450 og 1100
tons CO2 i løbet af et egeliv. En
gennemsnitligt CO2 -optagelse er
skønnet til at være 700 tons/ha .
Skovens størrelse blev derfor
1,75 ha – hvorved den mængde
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CO2, som Landsstævnet, efter
beregningerne havde udledt, ville
være optaget når egetræerne var
fuldt udvoksede og døde.
Beplantningen af skoven
Hedeselskabet blev valgt til at
give et tilbud på udformningen og
plantningen af skoven. Skoven
blev beplantet med hovedsageligt

hjemmehørende arter. Vi tilstræbte at vælge så lokale provenienser af træarterne som muligt. Altså træer som stammede fra lokale frøkilder. Eksempelvis er egetræerne fra frøkilderne ved Hald
ege.
Skoven blev plantet i felter som
et arboret med 13 forskellige træ-

Beplantningsoversigt for anlæggelsen af Landsstævneskoven. Felt nr. 14
skulle rumme vintereg, kristtjørn og hassel. Mens det svungne landsstævnelogo skulle være sergentis æbler.
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arter i hvert sit felt. Eg var den
gennemgående træart og den art
som CO2 -beregningerne var baseret på. Men for at beskytte træerne mod udtørring med mere,
blev der plantet en stor mængde
ammetræer. Hovedsageligt rødel.
Disse rødel er siden blevet fældet
så skoven fremstår som oprindelig tiltænkt.
Centralt i den oprindelige skov
var et stykke ”Landart” i form af
Landsstævne logoet – den grønne mand. Logoet var lavet i Sergentis æbletræer. I dag – 2019 er træerne og dermed logoet desværre væk, men den oprindelige
tanke var at træerne på afstand –
især fra luften ville vise det tydelige landsstævne logo.
Skoven er i dag etableret som
en fredskov, hvor der ikke må foretages anden hugst end ud fra
rent udtyndingsmæssige årsager.
For at styrke skovens formidlingsmæssige vinkel blev der udarbejdet og udleveret forslag til de lokale folkeskoler med undervisningsforløb relateret til skoven.
Med fokus på klimaforandringer,
biodiversitet, hjemmehørende
arter samt de konkrete træarter.

Landsstævnet træbadges – salget af badges hjalp med at skaffe
penge til at plante skoven.
Skoven del af miljødiskussionen
DGI mener det er vigtigt, at
idrætten og idrætsudøveren orienterer sig mod sin omverden –
herunder også hvordan udøveren
påvirker sin omverden. Ikke ved
at være fordømmende og skolemesteragtig. Men f.eks. ved at
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starte diskussionen om idrættens
miljøansvar. Derfor udviklede og
præsenterede vi en række tiltag
og værktøjer som kunne være
med til at reducere idrættens miljøbelastning. Tiltag og aktiviteter,
som deltageren kunne se på
stævnet og rundt om på Søholt.
For at starte miljødiskussionen
blandt stævnedeltagere havde vi
brug for et symbol. Til alle landsstævner udgives der et badge som mange af deltagerne samler
på. Til Landsstævnet i Silkeborg
blev den officielle Landsstævne
badge lavet i træ. Badget blev
solgt og alle indtægter gik ubeskåret til plantningen af Landsstævneskoven. For at italesætte
Landsstævnets miljødimension og
for at præsentere mange af stævnets miljøtiltag, blev der etableret
en miljø-informationsbod, der
blandt andet også solgte træbadges. Boden var bemandet
med Grønne guider, som havde
nok at gøre med at svare på
spørgsmål om miljøvenlig omstilling af idrætten. I boden blev der
etableret et salgsbarometer, hvor
det var muligt hele tiden af følge
med i hvordan salget af træbadges gik. Salget gav 185.000
kr. til skoven.

I miljøboden kunne man også få
råd og vejledning om, hvordan
deltagerne kunne agere mere
miljøvenligt i deres idrætsdag.
Miljøboden præsenterede en miljømærkede idrætskollektion samt
resultaterne af MIND- udviklingsarbejdet.
MIND var etableret gennem
bevillinger på 300.000 fra Kulturministeriets grønne idrætspulje og
300.000 fra den Grønne Fond og
et samarbejde med foreningen
Det Grønne Møbel. Vi dannede
tre udviklingsgrupper, hvor de tre
største leverandører af idrætsredskaber blev matchet med her sin
gruppe af designere og idrætsudøvere. Ud fra virksomhedernes
produkter, produktionsmuligheder
og marked blev der udviklet tre
forskellige produkter, der på en
lang række områder repræsenterede mere miljøvenlige løsninger.
Løsningerne blev præsenteret
under Landsstævnet.
Miljøboden afholdt også en
række oplæg og rundture om miljøpolitikken. Som delvist forudset
så var oplæggene og de guidede
rundture ikke specielt velbesøgte.
Derudover indhentede vi tilbud
på miljømærkede stævnerygsække og stævnekollektioner, men
måtte erkende, at der ikke fandtes
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terne. Det stod i skærende kontrast til indkøbschefen fra en af de
landsdækkende kæder med
sportsudstyr, som netop havde
været i medierne og udmeldt, at
der ikke var interesse for miljømærket idrætstøj.
Under stævnet blev der også
fremstillet en midlertidig naturlegeplads, som var i høj kurs blandt
de mange børn. Efter stævnet
blev legepladsen revet ned. Målet
med naturlegepladsen var at vise,
hvordan man ved hjælp af naturmaterialer kunne skabe en populær legeplads. Men målet var også at præsentere en legepladsindretning, hvor der var mere fokus på motorik, forskellige typer
af overflader og samarbejde - end
mere traditionelle legepladser.
Fremme af miljøvenlige produkter
Under Landsstævnet blev der
anvendt en lang række produkter
og det var derfor vigtigt at disse
produkter også afspejlede landsstævnets miljøpolitik. Det betød
for eksempel også at Landsstævnets tryksager skulle være miljøvenlige. På forhånd var Silkeborg
Bogtryk udpeget til leverandør af
trykte produkter og sammen med
trykkeriet lykkedes det at få alle

SkovBaromenteret, som med
træflis viste hvor mange badges
der var solgt og hvor tæt man var
på at kunne rejse skoven og sikre
et CO2-neutralt landsstævne.
produkter i en tilstrækkelig høj
kvalitet. Men sammen med den
største leverandør udstillede vi en
k o l l ek t i o n af m i lj ø m æ r k e t
idrætstøj. Kollektionen resulterede i en overvældende interesse
og masser af henvendelser om,
hvor man nu kunne købe produk24

publikationer trykt på miljømærket
papir.
Men det gjaldt oså andre områder. Kommunen stillede indkvarteringsmulighederne til rådighed og
det var kommunens ansvar, at der
var indkøbt tilstrækkelige mængder af toiletartikler. Sammen med
kommunens indkøbschef blev der
allerede tidligt udarbejdet indkøbsvejledninger, som ud fra statens og kommunernes indkøbsservice opstillede et miljøskema,
hvor de forskellige produkter og
leverandører kunne sammenlignes. Miljøskemaet var let og praktisk at anvende og sikrede at miljøhensyn også blev afspejlet på
toiletterne.
På området for forplejning og
service blev der lagt et stort arbejde i at identificere leverandører,
som kunne levere økologiske og
mere miljøvenlige produkter. Men
generelt kom arbejdet for sent i
gang og resultatet var, at langt
hovedparten af forplejningen
hverken var økologisk eller miljømærket. Undtagelsen var dog et
økologisk cafeteria. Her var al
maden økologisk og servicet var
genanvendeligt. Det centralt placerede cafeteria blev en stor succes, hvor de lange køer vidnede

om god og velsmagende mad til
en overkommelig pris.
De små fisk – udstilling af bæredygtig livsstil
På lejrpladsen ved De Små Fisk
opholdt natur og friluftsliv sig. Her
var målet at vise, hvordan man til
stævner faktisk kunne købe økologiske og miljømærkede produkter uden at vælte budgetterne.
Når et par hundrede mennesker
skal have morgenmad er den lette
løsning at købe en masse liter
mælk og en masse pakker havregryn med mere. Men denne løsning generer naturligvis masser af
unødig affald samtidigt med, at
det jo er en dyr løsning. Hvis havregrynene i stedet for 500 g poser
kan købes i 20 kg sække vil det
være en billigere og miljømæssigt
bedre løsning. Så sammen med
Kvickly arbejde vi intensivt på at
realisere løsningen med food dispensere – hvor store sække af
gryn kunne afmåles til individuelle
portioner.
Det samme blev forsøgt med
drikkevare. Her brugtes tankbiler
frem for flasker. Under et Landsstævne med omkring 80.000 deltagere, bliver der drukket en hel
del væske i form af sodavand og
øl. Efter vi regnede på CO2udledningen fra transporten af
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ølflasker i glas og sammenholdt
dem med øl-transporteret i tankvogn, så var den miljøvenlige løsning klart at transportere øl i tankvogne. Samtidigt kunne vi øge
sikkerheden da der ville værre
færre glasskår.
Hvordan øllet skulle drikkes var
næste dilemma. Normalt brugte
man engangsglas af plast til dette. Men erfaringerne fra tidligere
Landsstævner og andre store arrangementer var at engangsglas
genererede store mængder af
affald, som alt for sjældent endte i
affaldsindsamlingen. Blev engangsglassene afleveret i affaldssystemet fyldte de ofte alt for meget – hvilket betød, at affaldsspandene skulle tømmes oftere.
I 1998 var der just kommet plast
-genbrugsglas på markedet. Man
kunne købe genbrugsglas inklusive en pant ordning og en opsamlingsordning. Det var en god, men
desværre lidt for dyr løsning. Resultatet blev engangsglas med
pant som blev indsamlet og komprimeret før det blev sendt til forbrænding. Løsningen betød at vi
fik væsentligt flere glas tilbage i
affaldsstrømmen, samtidigt med
at pant stationerne komprimerede
glassene meget bedre.

Naturligvis skulle affaldet også
sorteres. Netop for at minimere
landsstævnets miljøaftryk. Sammen med kommunen blev der
udarbejdet en ambitiøs sorteringsplan med flere fraktioner. Et
par fraktioner på Landsstævne
området flere fraktioner på indkvarteringsstederne og flest på
den miljø eksperimentariet stedet
De små fisk. Af en lang række
forskellige årsager lykkedes affaldssorteringen ikke.
Vi ville også gerne have et udstillingssted, hvor vi kunne præsentere alle de mange forskellige
muligheder man havde i friluftslivet for at handle miljøvenligt. Så
det blev hurtigt besluttet at friluftslivets campingplads på de små fik
skulle vise hvad man kunne gøre.
En stor del af idrættens miljøaftryk skyldes deltagerens varme
bade. Vi ønske at vise, hvordan
solen kunne levere det varme
vand, også selvom mange mennesker skulle i bad samtidigt.
Sammen med en kendt solfangerproducent opstillede vi et stort
solfanger anlæg ved De Små
Fisk. Rygtet var at De Små Fisk
havde de varmeste brusebade.
Bæredygtig transport
Ret hurtigt i energiberegningerne afsløres det, at en af de store
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muligt eftersom der kun kunne
komme 4400 med tog fra Skanderborg. Så de fleste havde allerede arrangeret bustransport til
Silkeborg. Men vi ville gerne
mindske transportens CO2 -aftryk,
så derfor lavede vi sammen med
Danmarks Cyklist forbund en
samlet oversigt over cykel- og
vandreruter fra alle DGI amter til
Silkeborg. Målet var at lave Danmarks største cykeltur til Silkeborg. Men også at inspirere til
andre former for transport til
Landsstævnet. For at få DGI amterne til at gå ind i kampen, lavede vi en landsdækkende konkurrence, som belønnede det amt,
som fik flest til at transportere sig
miljøvenligt. I hvert amt blev der
udpeget en transport koordinator,
som hjalp dem, der ville transportere sig miljøvenligt. Samtidigt
blev amterne fodret med artikler
om transportens miljøbelastning.
Vinderen af konkurrencen blev
DGI Århus egnen, hvor deltagerne havde sparet miljøet for 13300
km forurenende km i bus eller bil.
Nr. to blev DGI Himmerland med
9.600km. Især dem, som kørte på
rulleskøjter eller roede i kajak til
Landsstævnet – vakte opmærksomhed.

Århus amtskreds vandt vingepræmien for mest bæredygtige
transport.
klimasyndere var transporten til at
fra Silkeborg. Så hvordan deltagerne transporterede sig ville have en meget stor betydning for,
hvor stor skoven skulle være.
Hvis alle transporterede sig i hver
sin bil ville skoven blive meget
større end hvis alle brugte kollektiv transport. Men kollektiv transport med tog var desværre ikke
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Landsstævnets energistyring
betød naturligvis, at vi altid overvejede den mest miljøvenlige løsning. Eksempelvis anvendte vi
batteridrevne ATVér til transporten
rundt på stævnet. Op til og efter
Landsstævnet var der en hel del
transport rundt på det meget store
område og det var derfor nødvendigt at have en form for transportmiddel. På grund af behovet for at
transportere ting og på rund af
terrænet var det nødvendigt med
4 hjul. Ret hurtigt faldt snakken på
ATVér, som både kunne håndtere
en stor last og samtidigt klare
stejle skråninger. Resultatet blev
batteridrevne ATVér som jo ikke

brugte fossile brændsler og derfor
havde et mindre CO2-aftryk.
Landsstævnets indflydelse på
DGI´s miljøpolitik?
Landsstævnets miljøpolitik startede en lang række andre miljøtiltag i DGI. Men også i resten af
idrætsverden.
For eksempel undersøgte vi
sammen med Vejle Amts idrætsudøvernes transport til og fra deres idræt. Målet var at identificere,
hvilke barrierer, der forhindrede
udøverne i at cykle til deres idræt.
Værktøjet identificerede, hvilke
tiltag den enkelte idrætsforening
kunne igangsætte for at fremme
bæredygtige transportvaner.

Hedeselskabet i færd med at plante Landsstævneskoven - måske Danmarks første klimaskov. Foto Ann Mørch.
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Som et andet initiativ kårede
man i en årrække årets grønneste
idrætshal. Efter en række kriterier,
som blandt andet omfattede miljø
og energiledelse, blev de grønne
tiltag kåret og dermed fremmet.
Der blev også udarbejdet en manual i grøn kontordrift så det administrative fulgte med.
Læren af Landsstævnet i Silkeborg
Landsstævneskoven var et tidligt eksempel på klimakompensation i form af skovrejsning. Et af
de første i Danmark. Skovrejsning
har den fordel, at det faktisk modvirker drivhuseffekten og på samme tid gavner naturen – til glæde
for både mennesker og biodiversitet.
Siden 1998 er der mange eksempler på, at man har arbejdet
med at binde CO2 i skovrejsningsprojekter. Nogle er desværre mere halvhjertede, hvor det mere er
det grønne image man plejer end
et seriøst forsøg på at råde bod
på den skade man forvolder. Eksempelvis kom det frem, at flyselskabet Norwegian lovede passagererne klimakompensation, som
ikke holdt, hvad det lovede.
Andre steder går man anderledes til opgaven. I Australien er der
netop nu i 2019 storstilede planer

om at plante en milliard flere træer til at opfylde landets internationale forpligtelser med at reducere
CO2 -udledningen.
Og selv om Landsstævneskoven er mindre skala, har den vist,
hvordan skovrejsning kan være
med til at løse klimaproblemerne.
Skovrejsning må dog aldrig blive
set som den eneste måde at løse
klimaproblemerne på.

Landsstævneskoven 2019 – klimaskoven for enden af Bergensvej i Gødvad Bakker er i dag blevet en fin lille skov og bestemt et
besøg værd. Foto: Peter Mouritsen.
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I 1997-1998 var der ikke erfaringer med miljøstyring af større arrangementer. Hverken i ind eller
udland. Så der var ingen erfaringstal eller erfaringer overhovedet, der kunne tjene som rettesnor for, hvordan vi skulle gribe
arbejdet an. Både nationalt og
globalt var Landsstævnet et kæmpe arrangement. Til OL må der
f.eks. kun deltage 10.500 idrætsudøvere. Til Landsstævnet i Silkeborg regnede vi med 40.000 udøvere og ca 40.000 besøgende.
Derfor betød miljøpolitikken, at
der var massivt fokus på stævnets miljøarbejde fra ind og udland.
Efter landsstævnet udgav DGI
sammen med blandt andre DIF
Og DUF bogen ”Grønne arrangementer”. Bogen var tænkt som en
brugsanvisning på hvordan miljøarbejdet kunne opstartes og gennemføre, hvis man ønskede at
lave et grønt arrangement. Selv
den dag i dag i 2019 anvendes
bogen når festivaler ønsker at
indføre miljøstyring.
Og ved det OL, som kommer i
2020 vil bæredygtighed være et
tema. Så her 20 år senere er,
hvad der virkede som en lidt vild
idé i Silkeborg, gået hen og blevet
mainstream - og det er efterhån-

den et krav at tænke klima og
miljø ind i alle større arrangementer.
Landsstævnet viste at idrætten
har et miljøansvar og at idrætten
også efterlader et signifikant fodaftryk. Men Landsstævnet viste
også, at idrætten gerne tager et
miljøansvar hvis det kan kombineres med eller ligefrem fremme
idrætten.
Landsstævnets miljøpolitik, som
blev resulterede i Landsstævneskoven blev en smuk grøn plet i
Silkeborg og et varigt udtryk for
Landsstævnets miljøpolitik:
Ingen kan gøre alt – men vi kan
alle gøre noget.
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Barndomserindringer fra Sandvejen
Af Ingelise Jensen

Min far Niels Henning Jensen
(1914-1961) kaldet Nold blev født
på Ewaldsvej 24 i Silkeborg og
min mor Else Jensen (1920-2003)
født i Præstø. Hun var flyttet til
København, hvor hun mødte min
far. Da krigen kom, flyttede de til
Silkeborg på Vestergade, hvor
min bror Jens Kristian Jensen
blev født i 1944 (død i 2014). Han
blev opkaldt efter min farfar, da
han var en dreng og det var vigtig, at navnet blev ført videre. Jeg
blev født i 1947. Da jeg var et år
gammel, fandt de et skønt gammelt, lille hus på Højbo Tværvej 5
i Balle. Min faster boede i nr. 3.
Hun havde to drenge, så jeg var
den eneste pige. Vi havde en rigtig spændende barndom, hvor vi
legede ude og brugte vores fantasi og tit kom galt af sted. Et under,
at det aldrig gik rigtig galt.
Dengang var der meget tyndt
befolket på Højbo - allerhøjst 20 30 huse, ingen asfalterede veje kun hjulspor. Alle kendte alle ud
og ind og ofte lidt mere. Vi var
rigtig mange børn, det var jo lige
efter krigen, så der blev jo nok
hygget lidt rundt om i de små
hjem.
Far og mor havde begge job
Min far var arbejdsmand hos
entreprenør Søren Bjørn og senere på Barslunds Jernstøberi,

Estrupsgade 18, men da han var
meget glad for dyr, begyndte vi at
have mange dyr derhjemme. De
var vigtigere, end vi andre, så mor
blev nødt til at tage arbejde så der
både var penge til mad til dyrene
og os. Hun var faktisk en af de
første kvinder i Silkeborg, der arbejdede uden for hjemmet. Hun
blev syerske hos skrædder Damgård Nielsen, Nygade 1, for at
slæbe penge hjem til familien.
Pladsen i hjemmet blev snart

Rhesusaben Juki og Niels Henning Jensen. Privat foto
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meget trang, for inde i køkkenet
holdt Juki til. Det var en tam rhesusabe på en halv meter. Som
lille synes jeg jo, at han var mægtig stor, men sød og forkælet blev
han da, på nær når han pustede i
og svang rundt med aske-skuffen
til komfuret. Så blev min mor både sur og vred og råbte op. Hold
da op, som hun råbte..
Inde i stuen boede Kasper, et
egern min far havde fundet halvdød ude i skoven. Han boede i
gardinstængerne og drønede
rundt i stuen, når han motionerede og det gjorde han ret ofte.

Der var mange hunde i kvarteret, der bare løb rundt og parrede
sig på kryds og tværs og ingen
vidste rigtig, hvor de hørte til. Vores hund Kvik var en foxterrier,
som mine forældre havde haft
med inde fra byen, og jeg vil tro,
han var far til de fleste hvalpe, der
blev født, selv om han havde en
fast kæreste i genboens Musse.
De to fulgtes altid ad. Deres hvalpe forsvandt altid lige så snart, de
var født. Jeg har senere som voksen fået at vide, at de blev druknet i en spand.
Da pladsen blev mere og mere

Lamaen Kamma og Niels Henning Jensen. Privat foto
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trang byggede min far en tilbygning, og efter kort tid flyttede
Kamma ind. Hun var en lama og
var noget så mild og sød og ville
så gerne kæles for.
Far ønskede en dyrepark
Min far var fuld af store ideer og
havde nok en drøm om at lave
noget a la Ree Dyrepark i dag, så
i 1951-52 fandt far et stort stykke
jord, som han ville købe ovre på
Sandvejen 100 (Ballevej). I dag
hedder det I.P. Jacobsens vej og
noget af Gustav Wieds vej. Det
lykkedes, men det var jo en stor
sandmark uden kloakering, ingen

bebyggelse af nogen art, så min
far købte en stor jernbanevogn af
Statsbanerne, gravede kælder ud
og satte vognen ovenpå. Så lagde han brædder udenpå og lavede vinduer, så der blev soveværelse, køkken og stue. I kælderen
blev lavet et gammeldags das
uden dør, kun med en lille sidemur og i den anden ende blev der
muret en mur op med dør i.
Derinde boede mine onkler:
Henry Jensen - Saxofonkongen,
som spillede i Cito Jazzband, byens mest kendte spritter og han
kunne absolut ikke lide dyr, så

Billede af dyreparken på sandvejen. Privatfoto
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hunden kom tit på lufttur ud derfra. Han kom om efteråret, når
det blev for koldt. Så blev han
afluset og fik rent tøj på. Min anden onkel Ørvin Jensen – onkel
Sløje gik også på landevejen,
men var knap så fordrukken som
sin bror. Han kunne endda gå til
hånde og hjælpe en smule, når
han var hjemme.
Dyreværnet kom på uanmeldt
besøg
Han var den hjælp, far havde
sammen med os børn, som jo
bare hjalp til af os selv. Vi fik ikke
pligter tildelt. En eftermiddag kom
Dyreværnet på tilsyn, hvor jeg var
alene hjemme. Jeg vidste jo ikke,
hvad det var, men viste dem gladeligt rundt og fortalte en hel
masse om dyrene. De sagde ikke
noget om de beskedne låseforhold og vi fik ingen anmærkninger. Da far kom hjem, sagde jeg
glad, at vi havde haft besøg af
noget, der hed Dyreværnet.
Nu begyndte der så at komme
hegn udenom hele molevitten og
bure til dyrene. Alle dyrene var
tamme og min far elskede dem
alle. Vildsvinet Gysse, ræven Lise, kakaduen Dora og så var der
slangerne, som skulle fodres med
ungerne fra marsvinene. Jeg
skreg som en vild hver gang. Der
var også fire påfugle, som var
utrolig elegante, når de bredte
halefjerene ud, men om natten
når de skreg, lød det uhyggeligt,
ligesom kvindeskrig. Der var også forskellige slags geder og
mange forskellige fugle.
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Grævlingen Basse
Jeg havde en overgang en tam
grævling, der hed Basse, der fulgte mig som en hund. Far fik tre
grævlingehvalpe hjem fra dyreparken i Randers. Men de to af
dem var døde i kassen og den
tredje var et skravl, som jeg fik lov
til at tage mig af, da jeg synes,
det var synd, hvis den også døde.
Den blev en stor flot grævling,
som sov ved mig i sengen, så jeg
har aldrig været bange for grævlinger og haft koks i støvlerne.
Det er en skrøne, at man skal
have det. Desværre begyndte jeg
at fodre den med Guldkorn og det
kunne den ikke tåle, så den døde
lige under min stol.
Desværre blev Juki noget tosset
til sidst, da den jo ingen mage
havde. Flere gange slap den ud
og overfaldt folk. Min bror blev
bidt i brystet og min mor i ryggen.
Falck måtte flere gange ud i Højbo og advare folk om, at aben var
løs, så de skulle holde sig inde.
En gang kom jeg hjem fra skole,
hvor min onkel advarede mig om,
at jeg ikke måtte gå igennem parken hjem, da Juki var løs. Jeg gik
så op langs naboens hæk for at
komme ad bagvejen ind i huset,
men der stod den og var fuldstændig sindsyg. Da jeg slog den
i hovedet med en kost for at få
den væk, blev den helt vild med
fråde om munden, men ind i buret
kom den og så besvimede jeg. Da
jeg kom til mig selv i armene på
min onkel, fik jeg at vide, at den

var blevet skudt, for min mor turde ikke risikere sine børns liv for
en tosset abe.
Dyreparken måtte lukke
Selvom min far var meget optaget af dyr, så havde han ikke midlerne til at blive ved med at drive
dyreparken. Om sommeren kom
der mange folk for at besøge parken og se de eksotiske dyr, men
om vinteren kom der næsten ingen, så der var det dyrt at drive
den. Kommunen ville ikke give
tilskud til den, så far gav op og
solgte dyrene til dyreparkerne i
Virklund, Svejbæk, Randers og
København. Det var de dyrehaver, som han havde købt dyrene
ved. Der var ingen, som blev aflivet.
På et tidspunkt var min mor blevet så træt af alle de dyr, som
opslugte alle familiens indtægter,
at hun, med min bror og jeg rejste
over til min mormor i Præstø, hvor
vi var i tre måneder. Det var en
rigtig god tid for mig i skolen derovre. For der fik jeg lært noget.
Og blev forkælet af mormor med
boller og saftevand, når vi kom
hjem fra skole.
Familien samlet igen
Da far så havde afhændet dyrene, hentede han os hjem igen, og
vi flyttede ind i en lejlighed på Søgade 5 hos købmand Niels Jensen. Der kom en hel del og drak
hos ham. Så jeg kendte mange af
den tids drankere.
Mens vi havde dyreparken, elskede mine skolekammerater at

komme med mig hjem, for jeg var
lige så tosset med dyr som min
far. Dyrene var næsten tamme,
for far ville ikke have farlige dyr det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg
har aldrig lært at være bange for
dyr - kun at have respekt. Kun for
aber. Dem kan jeg ikke lide.
På Højbo boede en mand, der
blev kaldt Bette Mads, en sjove
lille fyr, der dog blev gift med en
af de polske roe piger fra Lolland,
selvom han ikke rigtig kunne tale
med hende. Han slæbte mange
hunde hjem, så hver uge kom jeg
slæbende hjem med en ny hund,
som, han havde bildt mig ind, var
en silkepuddel. Min mor blev tosset, men min far sagde ja, og det
vidste jeg. Til sidst havde jeg 14
hunde, så sagde han godt nok
også stop.
Min bror var ikke så interesseret
i dyrene. Han havde det ligesom
min mor, derfor holdt de nok sammen også senere, da vi var blevet
alene efter fars død. Han var nok
flov over at sidde nede i skolen og
lusene løb hen over skolehæftet.
Han var jo de tre år ældre end
mig, men jeg var totalt ligeglad.
Han har heller aldrig haft dyr som
voksen.
Jeg skulle konfirmeres
Min far havde det ikke godt med
at undvære dyrene og ca. 3 måneder før min konfirmation blev
han syg. Han fik en hjernetumor
og efter operationen kom han på
Pilebakken, Salten plejehjem den
sidste tid inden sin død. Da jeg
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skulle konfirmeres, kunne vi hver
dag vente på besked om hans
død, der skete kun en uge efter
konfirmationen og da min mor
ikke havde mange midler og en
kusine og fætter også skulle konfirmeres
samme dag,
blev
”festerne” slået sammen, da det
jo var de samme gæster. Da far
døde, blev jeg noget ensom, for
jeg havde været fars pige. I starten havde jeg besøgt ham hver
dag på sygehuset og givet ham
vand og frugt, men pludselig sagde sygeplejerskerne, at det ikke
var sundt for mig, så jeg blev forbudt at komme derop. Det var

rigtig slemt for mig at måtte undvære at se far.
Et par måneder ind i 8. klasse
prøvede jeg at pjække en dag
ligesom de andre kammerater.
Desværre opdagede min mor det,
og så blev jeg hevet ud af skolen
og om til Damgård Nielsen som
syerske. Jeg var der i tre år, indtil
jeg blev syerske hos Wiki Strandmode i Ikast. Der var jeg i tre år,
til jeg fik mit første barn og blev
hjemmegående. Jeg ville ellers
gerne have været sygeplejerske.

Forfatteren og en lille hund – måske en af de mange formodede silkepudler. Privat foto.
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Min vej til Stenholt
Fortalt af Karen Frank, nedskrevet af Annie Pedersen

Karen Frank har boet på gården
Østre Stenholtgård ved Kragelund
siden 1957 hvor hun ankom dertil
som husholderske for de fire søskende, der boede på gården og
drev den. Karen havde prøvet
mange ting inden hun kom til
Stenholt og det lå måske ikke i
kortene, at hun skulle blive der.
Men gården blev hendes liv. Her
er historien om, hvordan Karen
kom til Stenholt.
Barndom
Karen
er
født i 1935 i
Hundshoved
ved Nr. Snede
på
en
ejendom op
ad Hovedvej
13, som den
ældste af i alt
seks søskende med ca 2
år imellem hvor Farfar, Anders
Møller boede sammen med familien, og var den der havde tid til at
se efter og passe børnene. I et
typisk billede i Karens hukommelse, sad hun hos ham - han med
en fod på barnevognen så han
kunne lulle lillesøster Hilda i søvn.
Farfar sad samtidig med avisen
og lærte efterhånden Karen at
læse, så hun var skoleklar da hun
kom i skole som 6 årig. Hun blev

også dygtig til at regne, farfar
havde altid tid og var tålmodig.
Der var skolegang hver anden
dag, også om lørdagen. På grund
af, at farfaren boede hos dem,
blev hjemmet et samlingssted for
slægten. Karens fars fire søskende fra egnen og farfarens fem
søskende fra Randersegnen kom
jævnligt. Den ene farbroder, Bernhard boede også et par år hos
dem indtil han købte en ejendom.
Karens far, Kristian havde altid
store forventninger til Karen om,
at det kunne hun gøre, og det
gjorde hun så, selvom hun nok
ikke var gammel nok til det. Karen
gik bl.a. rundt bag hesten som
trak tærskeværket, hvilket godt
kunne tage en hel dag. Hun havde aldrig tid til at være barn. Engang sygeplejersken kom og så til
Karens mor, efter hun havde født,
havde hun sagt, ”står den lille pige da altid og skræller kartofler
under poppeltræet”.
Pludselig kom Karens far ind en
dag og sagde skynd jer ud, nu er
der blevet krig. Alle de store fly
der kom lavt ind over marken og
store tanks og lastbiler med soldater der kom kørende fra syd på
hovedvejen. Det blev en hård tid
med mangel på alt. Soldaterne
var sultne, de tog af mælkespandene som stod ved vejen og mal37

kede køerne på marken og drak
det med det samme. Tyskerne
havde slået lejr bag deres hønsehus og savet en masse grene af
træerne og udspændt et net
ovenover, så de var skjulte fra
luften. Der var af og til noget tumult derfra. En aften lød et ordentlig brag og mere postyr, og
de gik ud og lurede. Der var en
soldat som havde smidt en håndgranat, og en øverstbefalende
stod med et våben og sigtede og
råbte ad ham. Det måtte selvfølgelig ikke ske, og Karens familie
var nervøse, da der var stråtag på
gården. Det var en utryg tid. Det
var også i den tid at Karens elskede farfader kom på Tørring alderdomshjem og døde et par mdr.
efter, det var i 1941. Da måtte
Karen finde trøst og græde ud
hos sin hund inde i hundehuset.
Et par år efter da Karen kom fra
skole kunne hun ikke finde hunden Nas, - faderen havde været
nødsaget til at aflive, da der den
åd ligeså meget grotning (valset
korn) som en gris. Efterhånden
var moderens tøj fra ungdommens tid syet om til børnene. En
dag manglede Karen altså noget
tøj at få på til skole, og så syede
moderen en nederdel af et gardin,
som hun havde malet svaner på.
Men da Karen kom i skole næste
dag, blev hun drillet, ”Karen har
svaner på a røv, Karen har svaner på a røv”. Det var Karen selvfølgelig ked af, men hun vidste
også, at moderen havde ofret sit

gardin, så hun holdt det ud. Karens mor Stinne blev ofte kaldt ud
til at lave mad til konfirmationer,
og Karen måtte med og servere
og hjælpe til. Kristian (Karens far)
ventede på, at Karen kom fra skole, så hun kunne komme ud at
harve med hestene på marken.
En gang skulle hestene vandes
og der var bremser, så mens Karen pumpede vand rev hestene
pludselig i tøjret, så Karens arm
blev revet mod pumpen, og der
blev en lang flænge i armen. Lægen fra Nr. Snede kom ud og syede armen, og det ar har Karen
som minde. Som 9 årig fik Karen
en forfærdelig tandpine, så sagde
moderen til hende, at hun kunne
tage hendes cykel (en voksen
cykel, så Karen måtte stå op hele
vejen) og cykle til Nr. Snede til en
gammel læge Malmstrøm. Moren
gav 2 kr med til bedøvelsen, men
da Karen kom til byen og forbi en
boghandel på hjørnet af Rosengade, fik hun øje på en Heidi-bog
til 1,75 kr. Hun elskede at læse i
bøger og tænkte, at hun kunne
købe den, og undvære bedøvelsen. Læge Malmstrøm spurgte
efter penge til bedøvelsen, men
det svarede hun nej til, og han
rykkede kindtanden ud med en
knivtang ved at vride den rundt.
Moren fik de 25 øre tilbage, da
hun kom hjem. I den tid cyklede
Karens far til Fasterholt hver dag,
og han arbejdede hele dagen i
brunkulslejet og derefter på cykel
hjem til familien. Han fik ødelagt
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en skulder ved arbejdet her, men
blev alligevel ved at arbejde, for
han ville ikke gå til fagforeningen.
En dag sagde Karens far, at det
ikke var værd at blive ved det
landbrug, lad os sælge det. I kan
arbejde ved tørvebruget og jeg
har arbejdet ved brunkulslejet. Så
kan vi også få lidt frihed. I 1946
solgte han gården for 17.000 kr
og købte et hus i Boest ved Nr.
Snede til 9.000 kr, og der var
strøm indlagt, som var et stort
gode. Karen gik til Boest og
handlede og en dag kom Astrid
Jørgensen og spurgte om hun
ikke kunne komme op på gården
til hende og hjælpe, for hun havde
så meget at se til. Hun havde en
del folk på kost fra tørvemosen og
havde brug for hjælp, da hun også digtede lejlighedssange for folk

og var med i Lottekorpset, som
hun brugte meget tid på. Ofte var
Karen alene om al arbejdet. To
gange om måneden tog Karen til
Hundshoved med bussen, hvor
hun vaskede storvask for en stor
familie på gammeldags maner.
Ja, da var Karen 11 år og tjente 5
kr om dagen.
I huset
Som 13 årig blev Karen konfirmeret i Nr. Snede kirke. Dagen
efter kom kommunen og spurgte
om Karen dog ikke kunne komme
og passe en familie tæt ved Klovborg, hvor konen var blevet indlagt på sygehuset. Børnene var
2½ og 5 år og manden kørte efter
mælk i hestevogn til mejeriet. Karen cyklede derud og flyttede ind
til en ukendt familie. I ca. 3 mdr.
passede hun hus, børn og kyllin-

Karen som bagerjomfru i Nørre Snede
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ger, men havde sikret sig en friaften til konfirmationseftergildet i
missionshuset i Nr. Snede. Jobbet betalte kommunen med 80 kr
om måneden. Ja, så var Karen
faktisk flyttet hjemmefra og kom
derefter kun hjem i kortere tid.
Tæt ved Klovborg boede en ung
pige, Anne som arbejdede ved en
bager Lorentsen i Nr. Snede Anne anbefalede bageren at få fat i
Karen. Så efter 7 års skolegang
fortsatte hun som fuldtidsansat
hos bageren, som også havde
cafeteria, der var åbent til kl 23.
Karen fik fast løn 125 kr om måneden (normal løn var ellers 40
kr), men Annes løn bestod udelukkende af drikkepengene, dvs
at Karen måtte aflevere sine drikkepenge til Anne. Her blev Karen
i 1½ år og trængte derpå til nye
udfordringer. Det blev til Boest
brugsforening som manglede
hjælp i huset, forretningen og
benzintanken. Tanken skulle passes om natten, så Karen skiftedes
med kommislærlingen om dette
hverv hver anden nat. Uddelerens
kone, Kathrine var som en mor for
Karen og kom med et godt tilbud.
Da der hver onsdag eftermiddag
var husholdningsskole på Nr.
Snede hotel, ville hun tilbyde Karen at deltage. Kathrine skulle nok
betale og køre Karen dertil, til
gengæld skulle hun lave samme
ret mad til familien næste dag, og
lære hende det. Det ville Karen
gerne, og hun lærte rigtig meget
om grundlaget for alt om ernæ-

ring, husholdningsbudget, servering og også finere madlavning.
Der kom mange gæster hos
brugsuddeleren bl.a. en bror og
svigerinde fra Odense. Da de hørte at Karen gerne ville prøve noget andet, foreslog de hende at
rejse til Odense, så kunne hun
besøge dem, når hun havde fri.
Karens faster fandt en annonce
hos lægerne Astrup i Odense. De
krævede gode anbefalinger, og
dem havde Karen.
Lægeparret i Odense
Da Karen var blevet ansat hos
lægefamilien, kom det et brev
med følgende krav. De forventede
at hun havde lyseblå kjoler og
hvide forklæder nok til at gå i hver
dag indtil kl 14, og derefter i sorte
kjoler og hvide forklæder. Karen
lånte 160 kr af sin faster, og fik
syet 2 sæt af hver ved en sykone.
Derefter afdragede hun 40 kr. om
mdr. til sin faster. Karens første
indtryk på banegården i Odense,
hvor læge hr Astrup tog imod
hende: ”Er det frk. Rasmussen og
De kan bare følge med” meget
formelt og ingen håndtryk. Da de
kom til huset kom to børn springende - Sidsel på 10 år og Filip
på 12 år: ” Nej men Daddy, skal vi
have ny ung pige igen ” (Sidsel
fortalte senere, at den sidste pige
var der i 8 dage, hvor deres mormor, som var gift med en dommer
i Frankrig, var på besøg. Hun ville
dirigere i køkkenet, så den unge
pige kastede grydelapperne i hovedet på hende og sagde, nu
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kunne de have de fine fornemmelser for sig selv, for nu tog hun
plads på Grand hotel). Lægefruen
kom hen uden at hilse, ”nu skal
de se, vi er i gang med at spise,
så kan de lige gå ud i køkkenet
og vaske hænderne. De kan sætte kufferten der, så kan jeg senere vise Dem Deres værelse. ” Hun
gav Karen et forklæde og fortalte,
hvad der skulle serveres. De skal
endelig ikke begynde med opvasken, det skal jeg nok vise, hvordan vi vasker op her i huset. ( Alt
skulle vaskes op i 3 holde vand).
Alt gik fint, ingen sagde et eneste
ord, men da Karen kom med jordbærgrøden i en krystalskål, skreg
lægefruen lige så højt ”Åh gud,
man kan da godt se De kommer
fra landet – ved De da ikke, der
skal et sølvfad under skålen”. Senere kom fruen ud i køkkenet og
sagde, nu skal jeg vise dem deres
værelse. Hver aften kl 9 skal vi
have vores aftenkaffe, og så får
De fri, når De har ryddet af efter
kaffen. Så viste hun et rullebord
og hvad der skulle serveres hver
morgen kl. 7 på sengen. Karen
spørger ”Ønsker doktoren og fruen the eller kaffe til morgen” og
dertil svarer fruen ”undskyld, når
de tiltaler os begge skal de sige
’ønsker herskabet kaffe eller the’”.
Første gang lønnen skulle udbetales, kom lægefruen ud og gav
Karen 225 kr, så siger Karen, jamen det var kun 175 kr vi aftalte.
De kan klare det samme som
dem vi tidligere har haft ansat på

22 år, selvom De kun er 16 år, så
De skal have det samme. En dag
bad fruen Karen om at rede op i
gæsteværelset til sin bror dommerfuldmægtigen, som kom og
overnattede. Karen spurgte om
hans hustru ikke var med, og nej,
hun var på rekonvalescens på
Silkeborg Bad, og røg i sengen,
og brændte ihjel. ”Og det var
godt, at han kom af med hende,
for hun var langt under hans
stand”. Der var indgang fra køkkenet og telefonstikket kunne flyttes derind om aftnerne eller når
de ikke var hjemme, så måtte Karen tage den. Der var en tid med
mange hvepsestik, og så sagde
hr Astrup til Karen, hvis de ringer
om hvepsestik, så bed dem ringe
igen om et kvarter, for at se hvordan det går, ellers skal du ringe til
vagtlægen op og give dem deres
telefonnummer. En anden gang,
hvor herskabet var rejst til
Schweitz, ringede en meget fortvivlet mand på døren, og skulle
tale med lægen. Han havde været
hos fagforeningen og manglede
en lægeerklæring som dokumentation for at han var uarbejdsdygtig, for at få udbetalt nogle penge.
De havde ingen penge og han
havde en familie derhjemme. Karen var resolut og skrev ”for læge
Doktor Astrup, Karen Rasmussen”, en lægeerklæring til manden. Da lægeparret var kommet
hjem fortalte Karen det til hr.
Astrup, og så lo han, og spurgte
om hun havde undersøgt man41

den. ”Men jeg kan berolige Dem
med, at han har fået sin understøttelse”.
Da Karen havde været hos dem
i et år, skulle Karens bror, Villy
konfirmeres. Det var Karens frisøndag (en gang om måneden),
og om lørdagen stod Karen op 1
time før og gjorde alt sit arbejde
klar inklusiv frokosten, for hun
skulle med tog fra Odense til Vejle og så med bussen til Nr. Snede. Hun skulle med fra Odense kl
12, hvis hun skulle nå det hele.
Karen spurgte om hun måtte forlov til at tage fri kl 12, men fruen
svarede ”det står i Deres papirer,
at de har fri kl 13, og så skal De
ikke komme og spørge om det
før.” Det kunne ikke lade sig gøre
for Karen at nå at rejse frem og
tilbage til sit hjem den weekend.
Men i stedet blev Karen inviteret
med Bodil hjem til Ringe, så hun
kunne være der lørdag og søndag. Bodil var ansat hos grossereren lige overfor lægens, og de
kunne vinke til hinanden, når de
ventede på klokken, og når de
havde mulighed for et par minutter til at mødes nedenfor. Karen
måtte godt inviterer Bodil og andre bekendte ind på værelset og
give en kop kaffe, men de sad på
sengen for der var ingen stole. I
øvrigt var der heller ingen stole
eller spisebord i køkkenet, så derfor stod Karen altid op og spiste.
Bodil var blevet kæreste med Holger på det tidspunkt, og de kom
begge og besøgte Karen på væ-

relset. Lægeparret rejste til udlandet om sommeren og Karen skulle så pakke og sende børnene
(efter skolen) med toget til Uglev
pr Thy , hvor faderens fødehjem
lå og hans søster boede. Da tilbød lægefruen, at Karen kunne
invitere sine forældre til at besøge
sig i huset, efter at hun havde
rengjort køkkenet med petroleumsvand, for hun havde da også
lidt ferie til gode. Fruen lagde
penge til at købe mad for, - de
spiste i zoo og havde en dejlig
dag. Karens farbroder og tante
havde bil og kørte med forældrene til besøget i Odense.
Til godset i Linkøbing
Der kom mange mennesker hos
lægens, og Karen skulle altid servere et glas Vermouth til gæsterne indtil herskabet var hjemme.
Der kom bl.a. forstanderen fra
Sdr. Nærå efterskole, og han ville
tale med Karen. Han og hans kone var tidligere flygtet fra tyskerne
til Sverige og havde boet på et
gods der. Han ville anbefale Karen som kokkepige og så kunne
hun tage en veninde med som
stuepige, det er nogle prægtige
mennesker deroppe, sagde han.
Men Karen havde lige fået et tilbud af Else Marie som spillede
sammen med Hans Kurt og som
netop var blevet gift med Holger
Juul Hansen. Hun havde hørt om
Karen hos lægens, og ville gerne
have hende med til København
som husbestyrerinde. Karen fortalte forældrene, at hun var færdig
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i Odense og påtænkte jobbet i
København. Moderen skrev til
Karen, åh nej ikke så langt væk.
Men valget blev til Sverige, og
Bodil ville rejse med, da hun synes at Holger og hende var for
unge til noget mere. Efter et halvt
år blev savnet alligevel for stort
for Bodil og hun rejste tilbage til
Holger, og de blev da også gift
med kongebrev lidt tid efter. Karen fik disse ord med fra fruen
ved afrejsen: ” når de nu rejser til
Sverige, så kan de tro, så får de
noget andet at føle, for svenskerne er snoppede og man kan ikke
komme tæt ind på livet af dem”.
De havde selv været i Sverige
som flygtninge under krigen.
Så snart de havde skaffet pas,
rejste de med toget ved 5 tiden
om morgenen fra Odense til København. Da de skulle med færgen over til Malmø, traf de en
svensker, Fru Bergman ”Sneller
flicker, skal jeg hjælpe jer”? - for
der stod de to piger med kufferter
og skulle rejse 7 timer til Linkøbing, hvortil fru Bergman også
skulle. De snakkede sammen på
hele turen, og Karen lærte en
masse svenske ord. De havde pr
brev fået besked om, at de nok
skulle blive afhentet ved banegården, når de ankom. Men de blev
forbavsede, da de opdagede at
det var godsejeren og fruen, der
selv afhentede dem og bød dem
hjertelig velkommen, og håbede,
at de ville blive tilfredse med jobbet. På banegården var også hr

Bergman som tog imod fru Bergman, de hilste også på godsejerens, som bød dem ud på godset
to svenske mil (20km) fra Linkøbing. Ligeså blev de også budt til
Linkøbing, og det det blev Karen
og Bodil også. Bodil var tavs under hele turen, for det havde måske været for hårdt at rejse fra
Holger. Karen var ansat som kokkepige på selve godset, husholdningen bestod af godsejeren og
fruen og fruens søster som hed
Frk. Mailie, og som boede på
3.sal samt godsejerens moster
frk. Merlin som boede i en villa
ved siden af, som også tilhørte
godset. Når mosteren hver dag
kom ind til aftensmaden, gik hun
med en kurv og trak et langt horn
op med forlængelse og satte til
øret og sagde hjertelig ”hvad siger I danske tøser ”. I hendes
kælder havde i sin tid Gustav Vasa siddet til fange, mens den under Karens ophold blev anvendt
af godsets gartner til saltede
agurker, som blev avlet på gården. Gartneren avlede også mange hvide asparges som blev distribueret til store hoteller og forretninger sammen med kartofler
og meget andet. Gartneren kom
med al overskuddet til godset,
som Karen så skulle salte, sylte
og henkoge, og hun fortsatte
somme tider den halve nat, for at
ingenting skulle gå til spilde. Der
var ansat en fodermester til en
stor malkebesætning, hvor Karen
eller Bodil hentede frisk mælk
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hver dag 4,5 eller 6 l med en
spand. Gartneren kom også hver
dag med brændsel til hvert rum
på godset og lavede en brasse
(gjorde klar til at tænde op) i de
svenske højbrændeovne. Der
blev kun tændt op, når der var
folk i rummet, men de gav hurtig
varme i rummene. Alle ansatte
havde hver deres lille landbrug
som også hørte under godset.
Der var i det hele taget meget
leben og mange besøgende med
overnatninger på godset.
I den ene længe boede inspektøren, Knut (kaldet befallen). Hver
morgen var han på godsejerens
kontor og aftalte, hvad der skulle
prioriteres og laves. Derefter kom
de ansatte med hatten i hånden
og spurgte ”befallen” hvad de

skulle lave. Godsejeren blandede
sig aldrig i det. Inspektøren og
familien var kort tid forinden ansat
på godset, de kom fra Småland.
Godsejerfruen sagde en dag, at
hun ville invitere inspektøren med
fruen og deres lille dreng Roger,
som var 7 måneder ind til en kop
kaffe, så Karen og Bodil kunne
lære dem at kende. Det blev starten på et livslang venskab for Karen. Samme aften inviterede de
også Ruth og Tage Bergman og
deres datter på 10 år Rose Marie.
Inspektørens var meget gæstfrie
og sagde, at de bare skulle komme over og besøge dem. En aften
gik Karen og Bodil så derover,
men da var de ikke hjemme, men
der sad 2 piger, Ulla og Margaretha Johansen og passede Roger.

En del af godset Kungsbrogård , Vreta Kloster ved Linkøbing
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Deres forældre var inspektørens
venner. Pigerne ville have at Karen og Bodil skulle blive hos dem
indtil Ullas tvillingbroder Bengt,
skulle komme og køre dem hjem,
han var til danseundervisning. Da
han kom ind af døren, hamrede
Karens hjerte voldsomt, og venskabet udviklede sig stille og roligt, og invitationerne gik gennem
Ulla ofte til forældrenes lejlighed.
De havde en villa i Linkøbing,
hvor Ulla, Bengt og Margaretha
havde underetagen og forældrene
boede i lejligheden ovenpå. På
den måde mødte de også deres
ungdomsvenner, hvoraf Karen
stadig har kontakt til nogen af
dem. De inviterede dem også
med i biografen, hvor Karen og
Bengt kunne holde i hånd under
filmen. Men både Karen og Bengt
var meget generte, og der var
altid andre mennesker sammen
med dem. Når godsejerne var
udrejste, tilskyndende de Karen til
at inviterer alle ungdomsvennerne
til gilde på godset, og det gjorde
Karen flere gange. Det var ofte
landgangsbrød og frugt, men aldrig noget med alkohol. Da Bodil
rejste hjem til sin Holger efter 5
måneder var de 15 unge venner,
der fulgte Bodil til toget, og de
sagde til Bodil, at de nok skulle
passe godt på Karen. Derefter gik
de på cafeteria og drak kakao.
Da Karen var alene i Sverige, inviterede godsejerfruen, Esther
hende med til mange ting. Esther
Bechman var lærerværksoverad-

judant og arbejdede i Linkøbing
hver dag sammen med mange
professorer. En aften spurgte
hun, om Karen ville med i teatret,
for hun havde en ekstre billet, og
bagefter skulle de have the hos
en professor, hvortil Karen også
var velkommen. Underligt nok så
følte Karen sig godt tilrette i deres
selskab. ”vil inte Kårin følge med
Erik i stellet til Jungsbro, hvor der
er optræden af Marthaflickorne og
lita mått efter åt,” spurgte fruen en
dag, hvor hun skulle til møde. Indimellem blev Karen også inviteret
med Inspektørens til Småland, og
så skulle Karen passe Roger på
turen. Besøget var Inspektørfruen
Ullas fødehjem, der var en arkitekttegnet villa med mange værelser og flotte hjemmelavede møbler, da faderen havde et snedkeri.
Faderen sang stadig i kirken da
han var 100 år, han blev 102 år,
og moderen blev 103 år. Ulla var
enebarn, og dermed arvede Roger og søsteren Anette huset i
Småland, som de i dag anvender
til sommerhus.
De blev også inviteret med til
Bengts mors 50 års fødselsdag,
som i øvrigt var samme dato som
Karens 18 års fødselsdag, nemlig
den 15. januar. Det var også med
stort ”tag selv bord”, og da de
sad ved bordet, gik Bengt hen og
hviskede noget til Bodil, og hun
gik med ham ud i køkkenet. Bodil
kom tilbage til Karen og sagde, at
Bengt havde sagt til hende, ”Bodil
du er en sød pige, men der en jeg
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holder mere af, kan du ikke bede
Karen om at komme ud og snakke med mig”. Så gik Karen udenfor og fandt ham i bilen, hvor han
havde sat sig, og Karen fik kys og
kram, og han nåede netop at sige: ”jeg holder så forfærdelig meget af dig” og Karen bekræftede
sine følelser for ham, da søsteren
Ulla kom ud og kaldte på Bengt.
”Du kan da ikke sidde herude, og
lade gæsterne sidde inde og vente.” Nogle dage derefter, bankede
det på vinduet til Bodil og Karens
kæmpe store værelse. Det var
Bengt, som ville hilse på dem,
han havde godt nok sagt hjemmefra at han ville tage i badstuen i
Berg. Bodil satte sig på sofaen og
Karen lavede kaffen. Imens de
sad og drak kaffen, bankede det
på døren, og så kom godsejeren
ind og sagde, ”sneller flicker, jeg
tyckte det duftede af kaffe, får jeg
en kop med ?”. Lidt efter bankede
det igen på døren, og det var fruen, som havde tænkt at han nok
var der, ”får jeg også en kop
med?” De snakkede og hyggede
sig alle sammen, indtil Bengt kørte hjem igen. Der var mage skønne sammenkomster, men aldrig
kunne Karen og Bengt være alene sammen. Bengt blev indkaldt
som soldat, og Karen sagde, at
hun ville rejse hjem til familien i et
år. Bengt sagde: ”sneller Karen,
om jeg så skal vente på dig i et
eller to år, så venter jeg på dig.”
Karen var velkommen på godset
igen efter et år. Efter Karens afrej-

se til Danmark, skrev de sammen
og sendte gaver til hinanden.
Dårlige oplevelser i Danmark
Da Karen kom hjem, var der
mange jobannoncer i avisen.
Hun søgte et job hos en ny bager,
som husholderske til forretning og
hus samme sted, hvor hun tidligere havde været ansat. Han forklarede, at det højst blev i nogle måneder, da han skulle giftes med
fru Eliassen, når hun havde fået
solgt sin bagerforretning. Karen
tog sig af alle indkøbene og lavede en del ændringer i forretningen, og hun stod også for regnskabet. En gang stod bageren
ude i køkkenet mens Karen ordnede regnskabet, så sagde han:
”vil de ikke gifte dem med mig, for
det går så godt med forretningen
nu, og jeg tror aldrig, det kommer
til at gå med fru Eliassen og
mig ?” ”Nej tak,” svarede Karen,
for jeg har en i Sverige, der venter
på mig. Da tre måneder var gået,
sendte fru Eliassen bud, at nu
kom hun, for hun havde fået solgt
sin forretning. ”Men jeg har en
kammerat,” sagde bageren, ”der
har en stor forretning på torvet i
Vejle, Lyon med tilhørende restaurant, og som altid mangler
ekspeditricer”. Karen flyttede til
Vejle, og der var fine ordnede
forhold, og de stod altid fire og
ekspederede. Formerne skulle
overholdes med tiltale med De og
titler. De fik fine uniformer, god
mad, værelser på 1. etage og en
god løn. Det var bager Larsens
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andet ægteskab med en sød kone og 2 små drenge. Hans voksne sønner deltog i bageriet og
restauranten. Hans unge kone var
altid meget sød ved ekspeditricerne og kom med mad fra restauranten. Men imens de stod og
ekspederede, kom bageren bagfra og befølte dem og tog på dem
alle sammen, alt imens han tiltalte
de fine handlende. Det var ren
sexchikane, og Karen turde ikke
forlade sit værelse om aftenen,
fordi bageren også kunne stå ude
på gangen, da de også selv boede ovenpå. Engang var frk. Frederiksen (en af ekspeditricerne)
blevet gal og ville ikke finde sig i
det mere, så hun tog et par hårde
sko på, og da han som sædvanligt kom og gramsede på hende,
sparkede hun bagud og ramte
ham i det ædlere dele. Han fik
ikke talt mere med kunderne, men
fortrak hurtigt. Karen sagde op,
for hun var ikke tryg ved at være
der mere og rejste hjem. Derefter
fik Karen en henvendelse fra en
fabrikant og hans kone, om hun
ikke ville komme og være hos
dem. Fabrikanten rejste meget,
og konen savnede en at tale med
imens. Fabrikanten var meget
galant overfor Karen, og hun fulgte med fruen rundt i landet. En
dag hvor Karen gik og støvsugede, kom fabrikanten pludselig
hjem og nærmest overfaldt Karen
og væltede hende omkuld på sofaen, men Karen kæmpede sig fri
og gav ham et slag med støvsu-

gerslangen. Så holdt han med at
være rar og galant overfor Karen.
Når Karen gik alene med fruen
spurgte hun, om hun ikke ville op i
dobbeltsengen hos hende. Nej
tak, Karen foretrak sin egen seng.
Hun foreslog også, at Karen skulle pudse spejlet samme tid som
hun var i bad, men nej, det kunne
Karen godt vente med. Efter disse
oplevelser, ringede Karen til Sverige og godsejeren, og de blev
meget glade og ville gerne have
Karen som kokkepige til 1. november igen.
På vejen til Sverige besøgte
hun Bodil i Odense, som boede i
en lille lejlighed med deres nyfødte dreng Finn, imens Holger var
ude at sejle. Den første dag Bodil
var kommet tilbage til Holger i
Danmark, var hun blevet gravid.
Karen fik et livslangt venskab
med parret, og de kom senere
ofte på besøg og ferie på Stenholt
hos Karen.
Aldrig alene
Derefter rejste Karen til Linkøbing og boede hos familien Bergmann indtil hun skulle møde på
godset. Da sagde fru Bergmann,
skal vi ikke gå en tur om til familie
Johanson. Da de kom derom, var
der ingen hjemme, men der var et
anneks i enden af haven, og der
var Ulla og moderen i gang med
en storvask. De stoppede straks,
da de så hvem der var kommet,
og de bød ind på kaffe. Karen
bemærkede at Ulla var henne og
telefonere, og et kvarter efter
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mødte Bengt op. Der var stor
glæde, for han havde ikke troet,
at Karen var kommet igen. Han
trak straks en kuglepen op af lommen og viste Karen, at den havde
han altid på sig, siden hun havde
sendt den som gave. Han skulle
på arbejde igen, men de aftalte at
mødes til aften hos familien Bergmann. Godsejeren ringede også
og bad Karen om at komme ud på
godset, da de havde hørt, at hun
var på egnen. Der var en stor og
glædelig gensyn med alle på godset, men denne gang skulle Karen dele værelse med en tysk
pige Margarethe Kaiser fra
Swartzwald i det sydlige Tyskland. Hun var stuepige og meget
troende katolik og lå på knæ og
bad både morgen, middag og aften. De arbejdede godt sammen,
men Karen måtte ikke kysse
Bengt, det var ikke tilladeligt, når
man ikke var gift. Bengts mor ringede en gang til godsejeren og
forespurgte om Karen kunne få
fri og tage med på en rundtur i
Sverige sammen med dem, hvis
hun ville det. Godsejeren fortalte
Karen, at de havde snakket sammen og var enige om, at den oplevelse skulle Karen have, og det
ville hun selvfølgelig meget gerne.
Ulla, Bengt og Karen skulle ligge i
telt og Bengts forældre sov i bilen,
hvor de slog sæderne ned. Turen
blev på 2400 km nordpå i Sverige
og over til Norge, hvor de om natten stod ude og beundrede midnatssolen. De slog lejr ude i natu-

ren og kokkerere på et gasblus.
De så bl.a. Selma Lagerløfs hjem
og var på Sälen, og det blev en
skøn tur sammen med familien,
men de kunne aldrig være alene
sammen.
Efter turen kom Karen meget ud
og var sammen med Bengts familie, og var også hos familien Bergmann og også hos inspektøren og
fruen. Hvis Karen og Bengt var til
fest og de kom sent hjem om aftenen, så stod hans mor altid på
altanen, og sagde at Ulla lige kørte med ud med Karen. Omkring
november fortalte Bengt til Karen
at han havde mødt en pige Marianne, som blev ved med at komme og insisterede på at ville have
ham, og han var i tvivl om sine
følelser. Karen havde af og til hørt
lidt om en Marianne, men Bengt
fortalte, at det ikke var noget, der
betød noget. Karen ville ikke
trænge sig på og valgte at rejse
hjem, og så måtte Bengt finde ud
af, hvad han ville. Ulla skrev ½ år
efter, at nu havde de fået ring på,
men at den vist ikke ville holde,
og at hun altid var så sur. Men
enden blev, at de blev gift og fik
en søn sammen.
Karen var vel hjemme igen og
året var blevet 1956 og fasteren
fortalte, ”vi har set en annonce i
avisen, der stod at de manglede
en husholderske og en til at passe en blind søster med sukkersyge, og underskrevet af brødrene
Frank.” Fasteren foreslog, at de
skulle prøve at køre ud og se på
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pladsen. Da de havde set det,
sagde Karen til fasteren ”åh nej,
det tror jeg ikke jeg kunne tænke
mig, at være her”. Der var et gammelt slidt tæppe og ingen toilet.
Der var kun en vandhane i køkkenet, hvor de også vaskede sig. Så
siger fasteren, ved du hvad, nu
har vi ofret benzinen, og der er
rationering på det, nu må du altså
tage pladsen. Broderen Jens
Christian var indlagt på sygehuset
efter en galdestensoperation,
men blev Karens mand efter 3 år.
Karen tog hjem og fejrede jul med
sine forældre og søskende, da
det var mange år siden, hun havde prøvet det. Hun havde købt et
elektrisk Märclintog med togbane
til sine brødre, og de blev så glade for den, at de kørte med den
hele natten.
I huset på Østre Stenholtgård
Første januar 1957 startede
Karen i Stenholt og en ny æra
begyndte for hende. ”Hvad skal
du have i løn?” Ja Karen ville
have 300 kr, - det havde de dog
aldrig givet før. Jamen, det måtte
de jo så give, og så måtte de se
når Jens Christian kom hjem. Efter Jens Christians hjemkomst fra
sygehuset blev der nu ikke ændret ved lønnen. Til gengæld måtte Karen leve med deres vaner og
måder at arbejde på. Særligt
Svend Aage og Carl Ejner, der
stod for det meste i selve landbruget var ikke meget for at indføre
nye ting eller måder at gøre arbejdet på. De var meget sparsom-

melige og nøjeregnende med
pengesagerne. De havde en lidt
firkantet regel om, at pengene fra
ægsalget til købmanden var det,
der kunne bruges til at købe ind
ved købmanden for. Så da Karen
mente, at en ny dørmåtte var på
sin plads til erstatning for en meget slidt og udtjent en - kunne det
ikke lade sig gøre. Pengene fra
ægsalget skulle nemlig først dække 1 kr. til bolsjer til Henrys børn,
og Svend Aage skal have sin tobak og en flaske snaps, for han
har solgt en tyr, samt 1 kg natron,
som han tog mod for meget mavesyre samt andre fornødenheder
– derfor måtte dørmåtten vente.
Husholdningen forekom Karen
temmelig primitiv, udstyret var
gammelt, huset stort og koldt. Alt
blev opvarmet med brænde – også komfuret. Og badeværelse var
der heller ikke – her måtte man
bruge vandhanen i køkkenet –
dog blev der senere indrettet et
badeværelse så den blinde Else
lettere kunne komme i bad. Man
det krævede stadig, at der blev
tændt op i gruekedlen at skaffe
varmt vand til badekaret.
Det var Else, der styrede husholdningen. For selv om hun var
blind, vidste hun hvilket arbejde,
der skulle laves på gården. Når
der var solgt grise, skulle alle
pengene lægges til side, så de
kunne betale folkene, der arbejdede i tørvemosen. I det hele taget betød pengesagerne meget
og der var et fast princip om at
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betale kontant og ikke at låne.
Else havde et lyst sind, og var
aldrig bitter over at have fået sukkersyge som 19 årig. Hun var
eneste pige med 4 brødre, storebroderen Jens Christian, Else og
så lillebrødrene, Svend Aage,
Carl Ejner og Henry. Else passede sin mor, Petrea i 16 år. Petrea
havde leddegigt og sad i rullestol.
Hun havde en fast plads ved vinduet ud til gården, hvorfra hun
kunne holde øje med alt, hvad der
foregik. Faderen Michael var død
i 1940`erne efter en brokoperation, og det var derefter Petrea, der
havde ansvaret for gårdens drift.
Den dag Petrea blev begravet,
sprang der et blodkar i Elses øje,
og da de ville prøve at operere
øjet, sprang der også et kar i det
andet øje. Derfor var Else blevet
blind på begge øjne, og hun fik
aldrig muligheden for at få en
mand i sit liv. Men hun var altid
glad og tilfreds med livet. Else led
meget under sukkersygen og
brødrene havde fået at vide på
sygehuset, at Else højst kunne
leve 3 måneder med sygdommen,
ikke desto mindre levede hun i 3
år og det var under dette sygdomsforløb Karen var ansat til at
passe hende. Karen blev endda
instrueret i at hjælpe Else med
den personlige pleje så familien
slap for alt for mange fremmede
mennesker, der kom og gik i huset for at behandle Elses. Dertil
tog Carl Ejner sig af at give Else
insulin så de var ret selvhjulpne.

Den yngste Henry havde været
på højskole og ude at tjene, og
havde mødt en pige - Rita, og de
blev gift og købte en nabogård.
Men alle brødrene havde et vældigt godt samarbejde om tørveog markarbejdet, hvor de også
var sammen om en traktor. Rita
og Henry fik 4 børn og de fik en
rigtig stor betydning for alle på
gården. Således var forholdene
på gården, da Karen kom som
husholderske. De var tre brødre
og Else sammen om gården, og
Karen lærte meget af Else. Hun
lærte, at der skulle bages 4
franskbrød, en stor sirupskage og
6 lagkagebunde hver fredag, så
der var nok, hvis der kom gæster i
weekenden. Når der blev slagtet
ænder, skulle der altid være en
slagtet and til Marie i Viborg. Marie hørte til som en ældre søster
til Jens Christian, da hendes egen
mor døde i barselsseng på gården i Stenholt. Marie var kusine til
beboerne på Stenholt – og da
moderen døde i barselssengen
havde hun boet hos Petrea og
Michael på Stenholt. Faderen fra
Funder kom og besøgte hende,
men hun puttede sig, for hun ville
ikke derfra. Da Marie var blevet
14 år, kom hun op til Dusine (den
12. og altså Michaels lillesøster)
som havde hotel Dania i Viborg,
og der blev hun indtil hun blev
gift. De blev ved med at komme
på gården, og det gør børnebørnene også i dag.
Selv om livet på Østre Stenholt50

gård var noget mere primitivt og
hårdt end Karen havde været
vant til fra de seneste ansættelser
i Odense og Sverige, var der alligevel noget, der fik den unge
kvinde til at beholde pladsen som
husholderske på gården. Karen
og Bengt havde sammen samlet
meget udstyr i form af håndklæder, sengetøj, tøj og andet. Det
kom nu alle i huset til gode – i
mange år havde der ikke været
brugt kræfter eller penge på udstyr til huset, - da Karen kom var
der kun ét frottéhåndklæde, resten af håndklæderne var lavet af
melsække. Så her gjorde Karens
udstyr stor gavn.
Huset var til gengæld altid fuld
af liv. Der kom både unge og
gamle i huset og man havde en
god evne til at holde fast i gode
mennesker, der næsten blev en
del af familien. Huset var fuld af
traditioner som folk tog alvorligt –
noget af det var måske lidt forstokket og gammeldags. Men ingen var ligeglade og arbejdede
hårdt for at drive gården og hjælpe hinanden. Sådan var det på
gården, i familien og i forhold til
naboerne. Gårdens liv og de
mange mennesker der kom og
gik, viste sig at være noget Karen
holdt af.
Samtidig viste livet på gården
også, at der var mange andre
spændende ting man kunne engagere sig i – som politik og foreninger. For eksempel var Jens
Christian optaget af både el-

værkets bestyrelse og Venstre og
Karen kunne se, at man på Østre
Stenholtgård også havde mulighed for at dyrke andre interesser.
Samtidig voksede sympatien og
interessen for den ellers lidt tilknappede Jens Christian, der
som den eneste i lang tid var des
med Karen. Det viste sig, at han
også havde erfaringer med ulykkelig kærlighed og de to opdagede, at de havde en del til fælles til sidst valgte Karen og Jens
Christian at gifte sig, hvilket skete
i oktober 1959. En beslutning der
også vakte glæde blandt brødrene, for som Carl Ejner konstaterede så slap de nu for at betale løn
til en husholderske. Else døde
dog i juli 1959, så hun oplevede
ikke brylluppet. Hun havde dog
været med til forlovelsen i april og
derved fået et begrundet håb om,
at gården kunne blive i familien.
Brylluppet skulle egentlig have
været en lille fest i Nr. Snede.
Men efter brylluppet havde over
hundrede venner og naboer givet
gaver og så måtte de til at leje
forsamlingshuset og holde en stor
fest.
Arbejdet blev dog ikke mindre af
at blive gift – Karen stod stadig for
husholdningen, nu kom der bare
også børn til. Familien drev gården i med og modgang – og den
drives i dag af sønnen Jens Michael – af og til stadig med en
håndsrækning fra Karen, der bl.a.
hjælper i skoven.
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Paradislejrens tilblivelse
Af Ellen Schou og Anders Hessel

I 2020 kan spejderbevægelsen
fejre 110 års jubilæum i Silkeborg,
og DDS 1. Silkeborg er Danmarks
ældste, stadigt fungerende, spejdergruppe.
I år har Sct. Georgs Gilderne i
Silkeborg overdraget Paradislejren i Virklund til Spejderne i Silkeborg. I begyndelsen af 1950’erne
fik Pigespejdernes Fællesråd til
opgave at finde en egnet lejrplads
et naturskønt sted i landet, hvor
blå og grønne pigespejdere kunne mødes og holde fælles lejre.
Til brug ved planlægningsmøderne i Pigespejdernes Fællesråd
fremstillede Grethe Marquard et
terrrænbord. Det blev bragt med –
og hvem ved? Måske gjorde det
udslaget, da Fællesrådet valgte
området ved Virklund som det
bedste sted. På Spejdermuseet
har vi ved et tilfælde stadig en del
af det ”salgsmateriale” Grethe
udarbejdede. Navnet blev Paradislejren og lejrpladsen blev officielt indviet i 1955.
Kirsten G. Andersen fortæller
om Paradislejrens indvielse:
”Dronning Ingrid skulle indvi lejren. Vi havde alle fået nøje instrukser om, at vi skulle have snehvide handsker på, gallasløjfer i
rød/hvide farver. Ren, hvid fløjtesnor og brune strømper og nypudsede sko, Alle disse forbere-

delser var med til at iscenesætte
højtideligheden. Dronningen blev
fulgt rundt i hele lejren af to personligheder, nemlig Grethe Marquard (Maq) og Esther Hvidtved
Larsen (Krittevit). Ville dronningen
mon standse ved vores teltlejr –
3. Silkeborg – for at inspicere vores udstyr. Vi havde bygget en
lejrplads op med borde, som vi
selv havde lavet og med en bålplads, hvor vi lavede mad. Jeg
husker, at alt var i perfekt orden
og i bedste spejderstil, vi havde
gjort os megen umage.
Efter at dronningen var taget
afsted igen fortsatte den normale
lejr sin gang med alle de opgaver,
vi skulle løse i løbet af en uge.
Kammeratskabet og indstillingen
til, at vi alle er vigtige for at få lejren til at fungere er nogle af de
værdier, jeg har taget med mig i
mit voksne liv.
Hvert år i min spejdertid så jeg
hen til, at vi skulle på sommerlejr,
især hvis vi skulle til et sted, hvor
vi havde mulighed for at bade.
Det var skønt at spise mad, der
var lavet over bål, sidde tæt sammen ved lejrbålet om aftenen,
opleve mørket og høre alle lydene, Vi sov og drømte godt. Dejlige
minder”.
I årenes løb har området selvfølgelig ændret sig. Træer er vok52

Det bevarede terrænbord over lejrområdet, som DDP-lederne fremstillede
i 1953.
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set op og har ændret en udsigt,
de udendørs lokummer, kaldet
’Triner’ er dækket til, brusebadet
er væk osv. I 1973 fik Sct. Georgs
Gilderne udarbejdet tegninger til
en hytte, men først i 1985 blev
der skaffet de nødvendige midler
til at opføre den.
En lille detalje: på terrænbordet
ses en låge hvor stien fra jernbanen (nu Naturstien) går ind på
lejrens område. Lågen er for
længst væk, men de to lågestolper står der endnu!
Terrænbordet var lige ved at
forsvinde ud i glemslen – Det var

blevet lagt op på Søndergade
Skolens loft efter en udstilling. I
1988 skulle loftet ryddes. En murer fra Virklund studsede over
Paradisnavnet, og tog det med
hjem. Da hans eget loft skulle
ryddes i 2001 dukkede det op
endnu engang. Gildebror Karlo
Lohmann fra Virklund fik fingre i
det og således endte terrænbordet på Spejdermuseet.
Ellen Schou og Anders Hessel
er aktive i Silkeborg Spejdermuseum.
.

Dronning Ingrid ved indvielsen af Paradislejren i 1955
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Pædagogmedhjælper anno 1984
Af Maybritt Stormly

Maj 1984, var jeg en af de dengang mange langtidsledige, og
min konsulent på Arbejdsformidlingen havde lige præcis det helt
rigtige jobtilbud til mig. Jeg skulle
arbejde som pædagogmedhjælper på det nye fritidstilbud Fritidsgården Harsnablundvej, hvor jeg
mødte ind om formiddagen. Jeg
kan huske vi havde en gedebuk
der hed Mads, og han stank hver
gang han pissede i sit skæg. Vores store nordbagge hed Claus.
Claus blev trukket frem og tilbage,
med en unge i sadlen, langs lade,
hver evig eneste dag. At hesten
bed mig i armen er da ikke så
underligt. Der var også et væld af
kaniner, samt nogle geder så ungerne var godt beskæftiget på
fritidsgården. Høns og kyllinger
kom til senere.
På et tidspunkt blev jeg bedt om
at tage kontakt til kommunens
pædagogiske konsulent på rådhuset - der var brug for pædagogmedhjælpere andre steder.
Begejstringens ville ingen ende
tage, for nogen af os, der var indkaldt till mødet, da han fortalte om
et helt nyt projekt i Silkeborg
Kommune, hvor der ville være
sommerferietilbud til kommunens
unger og et af dem var en prærietur.
En af betingelserne var, at de

pædagogmedhjælperere, der deltog bl.a. skulle kreere en omgang
aftensmad til hele banden, som
så skulle fragtes ud til et af bestemmelsesstederne, når vi var
ankommet.
-Selvfølgelig kunne jeg mikse
en gang boller i karry sammen til
sådan en flok unger og os voksne, som min søde husbond kunne
komme ud med. Der var absolut
ikke den ting, jeg ikke kunne, da
jeg sad der på konsulentens kontor, - selvom min eneste erfaring
med børn, var mine to mindre
brødre, samt fætre og kusiner.
Med på turen både skulle og ville
jeg - det var da så fornyende både for mig og ungerne. Det var
dog kun mig, der fik min ægtefælle blandet ind i turen. De andre
aftner kom den pædagogiske
konsulent ud med aftensmaden.
På prærietur
Prærieturen gik i alt sin enkelthed ud på, at 12 tilmeldte unger,
3 - 4 voksne, to hestevogne og 2
heste, startede turen fra Fritidsgården på Hasnablundvej. Den
første tur startede en solvarm formiddag, og op ad dagen var vi
ved at dehydrere, fordi vi ikke
havde vand nok med.
Min kollega, som også var langtidsledig, havde været soldat, og
pludselig måtte vi ikke drikke helt
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dring, og jeg har siden mødt storesøsteren, der også tydeligt husker mig, fordi jeg bandt hendes
lillebror fast til hestevognen så
han kunne gå bagved. Den store
pædagog har jeg aldrig været.
Han ville bestemt ikke med, da vi
skulle drage af fra Hampen sø og
op til Christianshede zoo, hvor vi
skulle overnatte to gange. Drengen og jeg havde en vældig diskussion og i kampens hede lovede jeg at binde ham til hestevognen, og når voksne lover noget,
skal de holde det, så som sagt så
gjort. Bare ungen ikke har taget
skade af den oplevelse, det var jo
fuldstændig vanvittigt og i dag var
jeg blevet meldt til politiet og bortvist fra arbejdspladsen. Hvem af
os, der var blevet diagnosticeret
med bogstaver kan jeg kun gisne
om.
Søsteren husker jeg for at råbe
højt og angstfuldt om morgenen
inden i teltet.
”DER ER EN BRÆNDENÆLDE –
DER ER EN BRÆNDENÆLDE”.
Jeg spurgte meget irriteret om,
hvorfor hun råbte op og hun pegede med en rystende hånd på
en ørentvist der kravlede op ad
teltdugen, det fremkaldte en del
lettet latter i teltet. Retfærdigvis
skal fortælles, at det havde været
et frygteligt uvejr om natten, med
lyn og torden, vi fik såmænd også
den store oplevelse at se et kuglelyn drøne rundt i søens kant.
Vores soveposer og stort set alt
var vådt og det søde ægtepar,

Afgang for den første prærietur
fra Fritidsgården juli 1984. Foto:
Leif Tychsen.
almindeligt, men kun små zip, så
vi kunne spare på vandet, det i
sig selv var jo en oplevelse for
ungerne, mens jeg mente vi sagtens kunne hente vand på en eller
anden gård, så langt ude på heden var vi dog trods alt ikke. Jeg
var overhovedet ikke med på legen om den øde vildmark, hvor vi
tørstige slæbte os frem i den
brændende hede, på bitte små
slurke vand.
Dengang havde ungerne ikke
en masse diagnoser med sindrige
bogstavbetegnelser, men jeg husker tydeligt et søskendepar, som
var tilflyttere fra hovedstaden.
Storesøster og lillebror. De har
sat sig grundigt fast i min erin56

som lagde jord til vores overnatning, tilbød os at få tørret vores
ting i deres tørretumbler, mens vi
spiste den morgenmad, som de
havde tilberedt.
I Christianshede zoo, var der
udfærdiget en aftale om, at ungerne kunne være dyrepasser for en
dag, så der var stor aktivitet i vores lille flok, da vi havde valgt de
dyr vi skulle passer.
Bare for at gøre indtryk på ungerne valgte jeg en anaconda,
som var både blød og glat og den
skulle ikke fodres, men jeg måtte
godt tage den ud af buret og slangen ville jeg selvfølgelig lige vise
min husbond, da han kom med de
der famøse boller i karry. Det blev
en kort fornøjelse, jeg tog den
forkerte slange, som ville bide, og
så var det slut på den leg.
Leget blev der heldigvis også, en to tre stop, kluddermor, der
kom en mand fra det røde hav, to

mand frem for en enke, var bare
noget af det vi havde på programmet. Og luftgyngerne derude, var
det store hit, fordi min husbond
var frisk på at gynge med ungerne så de kom højt op i luften, og
fik fornemmelsen af vægtløshed
og lige lettede fra sædet et splitsekund.
To prærieture var tilbuddet det
år og jeg var heldig at være med
på dem begge.
Byggelegeplads
Kommunen havde endnu et nyt
projekt den sommer - byggelegepladser på Solbakkevej og Lavendelvej. Min ungdomsven blev
pladsmand på Lavendelvej, jeg
var tilknyttet Solbakkevej og en
del af vores job, som pædagogmedhjælpere, var at køre ud i en
af kommunens biler og samle europaller ved forskellige virksomheder. I Hårup var der en ombygning i gang på Danfoss og vi var

Store byggeprojekter realiseres i juni 1984 på den nye byggelegeplads
på Solbakkevej. Foto: Leif Tychsen.
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heldige at få fingre i noget
spærtræ der var boltet sammen.
Så vidt jeg husker var vi en tre fire
stykker afsted. Vi gjorde europaller klar, trak søm ud, så ungerne
havde noget træ som de kunne
save og hamre i og bygge af, på
deres parceller. Både på Lavendelvej og Solbakkevej. Om aftenen når byggelegepladsen sagde
tak for i dag, blev alt værktøjet
samlet og låst inde i personalets
skur(vogn).
Hen over sommeren sørgede
konsulenten for materialer til byggelegepladserne, når han var ude
på tilsyn. Silkeborg kommune
blev støvsuget for affaldstræ,
uden tanke på om det kunne
sundhedsskadeligt. På Lavendelvej var de fire mandlige pædagogmedhjælpere og der blev bygget på liv og løs af de unger, der
ikke var draget på ferie. Det var
ikke fantasi, ungerne manglede,
de voksne var da også med på
ideen, da der var forslag fremme
om at dæmme bækken op, så der
blev et lille vandfald i ”baghaven”.
På Solbakkevej var vi fire pædagogmedhjælpere, jeg mødte fra
kl. 11 til 18, så vi har nok arbejdet
i hold. Vi var 3 mænd og mig.
Der blev bygget flittigt, mest af
drengene i området. Skæve skur
og tårne som ungerne kunne klatre i. Det var børnenes projekter
og feriehuse. Flere af dem fik fat i
gamle møbler til deres feriehus,
der var indrettet med både stue,
udsigtstag og solterrasse. En af

drengene havde endog en høne
som han havde købt på Salten
marked.
Vi havde kun et alvorligt uheld
den sensommer og efterår. En af
drengene trådte et rustent søm op
i foden, og selvfølgelig blev han
båret hjem til forældrene på
Knudsgade. Ellers var det kun
små uheld børene var ude for,
men det var godt vi havde en
Falckkasse med masser af plaster og gazebind i.
Nu hvor jeg nærmer mig de 60
år, er det besynderligt at tænke
på, hvordan jeg ser på gamle dage. Gamle dage er jo dengang
mine forældre var børn, hvor der
blev taget billeder, der er lidt gule,
og som er fremkaldt på en slags
pap.
Gamle dage er, i min opfattelse,
ikke dengang, jeg var barn, - men
nu hvor jeg skriver denne lille erindring om min tid som pædagogmedhjælper i 1984 og tænker på
den pædagogiske udvikling siden
dengang, så er de dage, hvor
”mormor var dreng” - som jeg siger til mine børnebørn, alligevel
utvivlsomt gamle dage.
Sommeren 1984, var det første
år, hvor der var kommunale tilbud
af forskellige slags til skolebørnene, anbefalet af undervisningsministeriet. Fritidsgården blev et
permanent tilbud på Harsnablundvej.
Byggelegepladserne overlevede
to somre, trods klager fra naboerne over rodet.
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Nyt på Kirkegården i Lemming.
Af Bent Fritz Nielsen

Som nogen nok har bemærket,
er der lavet en lille 'Mindelund" på
Lemming Kirkegård, på nordøstre
side, hvor man har anbragt nogle
bevaringsværdige gravsten. Der
står bl.a. en gravsten over Claus
og Maren Marker (Märker). Der er
nok nogen der har undret sig
over, hvem det er og hvorfor deres gravsten står der. Det vil jeg
hermed fortælle lidt om.
Jeg er medlem, af bestyrelsen i
den Lokal Historiske Forening for
Lemming og Omegn. I den egenskab, blev jeg ringet op af en
mand fra Ottawa i Canada. Manden er dansk emigrant, der har
boet i Canada hele sit liv, - han
hed Rolf Christensen. Rolf var
ved, at skrive en bog, om en berømt dansker, Christian Peter
Marker, som er født i Nisset og
har stået i lære på Serup Mejeri,
for så i 1890 at udvandre til Canada, som mange danskere gjorde
den gang. Det var til denne bog,
Rolf manglede nogle oplysninger.
Han ville gerne vide, hvornår Serup Mejeri blev grundlagt, hvornår
den blev til Andelsmejeri og hvis
muligt have nogle billeder. Han
ville også gerne, om jeg kunne
finde frem til nogle oplysninger
om Cristian Markers forældre.
Da jeg gik i gang med opgaven,
viste det sig, at blive ret så spændende.
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Serup Mejeri blev grundlagt i
1884, som Privatmejeri af en
mand, der hed
Rasmus Søndergård. Hos ham
kom Cristian Marker til at stå i
lære, i fire år. Serup Mejeri blev
omdannet til Andelsmejeri i 1892,
med min oldefar Niels Frits, som
den første formand.
Jeg sendte de forskellige oplysninger, som jeg kunne finde, til
Rolf i Canada. En dag blev jeg
ringet op, af ham. Han var på besøg i Dronninglund og ville gerne
besøge mig. Dagen blev bestemt
og Rolf kom til formiddages kaffe.
Det viste sig, at Rolf var en meget
flink og behagelig mand. Vi tog
sammen rundt og besøgte forskelligt steder som han var interesseret i, og naturligvis på Lemming Kirkegaard. Rolf ville gerne
se et andet gravsted, ligeledes
over en berømt Dansker i Alberta.
Niels Peter Pallesens. Hvis forældre begge ligger begravet på
Lemming Kirkegård og gravstedet
er stadig bevaret. Niels Pallesen
startede et mejeri i Alberta, han
blev meget velhavende og berømt
derovre, men det er en helt anden
historie.
Da vi nu gik rundt på Kirkegården i Lemming foreslog Rolf, at vi
skulle
prøve, om vi kunne finde Claus

Markers grav, altså forældrene til
Christian. ”Kære Rolf, manden
døde i 1913, det gravsted er da
for længst sløjfet og stenen
knust." sagde jeg. Vi gik dog og
kiggede på de sten der er hensat
langs Kirkediget. Jeg fik øje på en
gammel sten der stod lidt bagved
de andre. Jeg gik over og kiggede
nærmere på den - og så, at der
stod Claus Marker, på stenen.
Jeg kaldte på Rolf, der blev meget opstemt. Han fotograferede
stenen og var meget glad.
Den skulle med, som billede i
hans bog, om sønnen, Christian.
Jeg blev også lidt opstemt og lovede, at restaurere stenen og forsøge at få den opsat i våbenhuset, i kirken.
Jeg startede med, at kontakte
Lars Elsborg, der som graver er
den direkte årsag til, at stenen er
bevaret i dag. Tak for det Lars.
Lars havde opdaget, at det var en
gravsten, der lå under vandhanen, hvor man satte vandspanden
på, når man tappede vand. Lars
reddede stenen og fik den placeret der, hvor vi senere fandt den.
Ved hjælp af Lars og Peter, fik vi
stenen til Kjellerup og fik den renset og malet op. Det der med våbenhuset gik ikke, - men nu står
den så på den omtalte plads, på
Kirkegården.
Men hvem var han så, denne
Claus Marker? Ja, han er født 12.
februar 1838 i Kragelund og døde
18. april 1865 - han blev gift med
Maren Christiansen, født i Vium

21. oktober 1844. Claus Marker
aftjente sin værnepligt i 1861 i
Rendsborg, som den gang var
dansk. Han var en dygtig soldat
og blev sendt på korporalskole.
Han fik rang af underkorporal. I
1863 blev han genindkaldt og
sendt til Dannevirke. Den 3. februar 1864 deltog han i kampene
ved Kongshøj (Kønigshügel). Den
5. februar 1864 deltog han i tilbagetrækningen fra Dannevirke.
Den 6. februar deltog han i slaget
ved Sankelmark.
Han var stationeret i Fredericia,
da byen blev belejret, bombet og
rømmet i marts 1864. Han deltog i
kampene med bajonet, i første
række ved Dybbøl, i april 1864 og
overlevede. Han blev derfra evakueret fra Als (Kegnæs) og sejlet
til Fyn. Den 27. juni 1864 blev han
udnævnt til Dannebrogsmand.
Han kom tilbage til Viborg i december 1864 og blev hjemsendt
lige før jul.
I oktober 1876 blev han tildelt
Krigsministeriets
Erindringsmedalje, for deltagelse i kampen, for
Fædrelandet 1864.
Da han døde i 1913, var der
stor deltagelse, ved begravelsen,
blandt andet af veteraner fra Krigen.
Efter sit giftemål, med Maren
slog de sig ned i Nisset. Han som
husmand og væver, hun som jordemoder. Claus Marker var en
god dansk mand. Æret være hans
minde.
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Gravsten over Claus og Maren Marker (Märker)
foto: Bent Fritz Nielsen
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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/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
Linå
Herman Rasmussen
Tlf. 8694 8757 / 2225 8802 - mail: herman.karen46@gmail.com
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 – silkeborgarkiv.dk
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