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Forord 
 
   Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhistorien i 
disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistoriske arrangementer 
og når vi gennem årene har udgivet Syn for Sogn. Det lokalhistoriske ar-
bejde i den tidligere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mel-
lem Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, 
som repræsenterer de gamle sognekommunerne før kommunesammen-
lægningen i 1970. Det er et meget vigtigt arbejde, der foregår her – det er 
nu vi skal indsamle og dokumentere fortiden – for fremtiden. Meget for-
svinder 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 barn-
dom, 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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 Efter moden overvejelse beslut-
tede mine forældre, Leo og Ditte 
Knudsen, at den fugtige lejlighed i 
Skolegade 55 skulle skiftes ud 
med noget andet. I maj måned 
1961 flyttede de sammen med 
min bror Poul og mig til Hjejlevej 
11 og det blev starten på den al-
lerbedste tid i min barndom og 
tidlige ungdom. 
   Det var en helt nyopført rød bo-
ligblok med stue, første og anden 
sal. Det var den rene luksus for 
os på 2. sal til højre. Stue med 
udgang til pæn stor altan, spise-
stue med skydedøre til stuen, 
køkken med elkomfur og Major 
køleskab, en ventilator i væggen 
og to værelser, hvoraf det ene 
skulle deles af Poul og mig på 
henholdsvis 5 og 9 år.  

   I køkkenet var der en meget 
smart udtræksplade i køkkenbor-
det, der passede til siddehøjden 
for de skamler, som min bror og 
jeg brugte, når vi var hjemme fra 
skole i spisefrikvarteret. Elkomfur 
var nyt for os, som hidtil havde 
haft gasblus og gasovn. 
   Det bedste var badeværelset 
med siddebadekar! Der blev ind-
købt grønt karbadshampoo med 
en duft af fyrrenåle og så stod 
den ellers på SKUMBAD - og jeg 
følte mig som en prinsesse.  
   Vi havde også et kælderrum, 
som på et senere tidspunkt blev 
indrettet som et rigtigt værelse 
med seng, skab og reol, hvor jeg 
f.eks. kunne have min skolevenin-
de Vibeke med hjemme og sove. 
Derudover brugte min far rummet 
til sin fritidshobby med at male 
billeder. En legetøjstelefon blev 
installeret med ledning fra kælde-
ren til anden sal, så der kunne 
ringes ned, når morgen- eller af-
tensmad stod på bordet. 
   I de allerførste år havde vi fra 
køkkenvinduet udsigt til en lille 
skov, hvor vi byggede hule og 
legede gemmeleg. Vi gik alle fire 
rigtig mange ture i skoven. 
   Efter en kold gåtur i skoven 
havde vi ofte hygge med hurtigt 
arrangeret kold aftensmad med 
rugbrød, leverpostej, ost og varm 

Livet på Århusbakken fra 1961 til 1969  
- som legebarn og teenager 
Af Inge Hvilsted 

Arbejdernes Byggeforening Afdeling 5 
på Hjejlevej i ca. 1965. Foto: Johs. 

Jensen. 
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the ved sofabordet. 
   I starten havde Poul og jeg et 
lille plasticbord med klap som 
skrivebord til lektielæsning og den 
slags, men det fungerede også 
som spisebord ind imellem i det 
daglige. På billedet kan man se 
en meget avanceret detalje, nem-
lig den lille højtaler, der kunne 
sende direkte fra radioen i stuen. 

   Min far satte senere en lang 
spånplade op på tværs af vores 
fælles værelse, så vi havde et 
rigtigt skrivebord - det blev malet 
brunt og påsat plastickant, så 
man ikke risikerede, at der blev 
trukket tråde ud af tøjet, når man 
sad og tegnede eller lavede lekti-
er. Tegning og maling var ofte 
min fritidsbeskæftigelse. 
   Min far havde sit gode faste 
kommunale job og min mor var 
fortsat hjemmegående, men i 
1962 begyndte hun at få nogle 
faste vagter på sygehuset og det-
te resulterede i, at hun i 1963 
gennemgik et 3 måneders kursus 

og blev sygehjælper og fik fast job 
på intensiv afdeling på Silkeborg 
Sygehus. Jeg var meget stolt af 
min mor, når hun tog afsted på 
vagt iført den lyseblå kjole og det 
hvide forklæde. Det blev samtidig 
tidspunktet, hvor Poul og jeg blev 
såkaldte “nøglebørn”. Børn, som 
nu hvor mødrene blev aktive på 
arbejdsmarkedet, måtte gå hjem 
til en tom lejlighed efter skole - 
vores nøgle hang i en fiskesnøre, 
så den kunne hentes op gennem 
brevsprækken. 

Der spises risengrød i køkkenet lille 
juleaften – på væggen ses den lille 
højtaler. Privat foto. 

Ditte Knudsen i sin sygehjælperuni-
form på vej til arbejdet. Privat foto. 
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   Om sommeren nød vi altanen, 
hvor vi havde bord, stole og en 
stor parasol - når vejret var godt, 
fungerede den som vores stue, 
hvor der blev spist morgenmad, 
frokost og aftensmad - og der 
blev også lavet lektier, læst avis 
og snakket. 
   Der var masser af andre børn i 
boligblokkene og i gården kunne 
vi løbe på rulleskøjter, lege krig, 
spille bold, lege med hønseringe, 
lege 1-2-3 krone, hoppe i elastik, 
hoppe i bue, lege Antonius m.m. 
Ofte gik turen til Lillesø, hvor vi 
kunne fange masser af haletudser 
i syltetøjsglas. Jeg husker ikke, 
hvad vi gjorde ved dem efterføl-
gende, men der var masser af 

koncentreret leg ved denne be-
skæftigelse både med at observe-
re tudserne i vandet og få dem 
fanget. 
   Om vinteren blev der lavet skøj-
tebane på en stor parkeringsplads 
i nærheden, hvor varmemesteren 
overrislede med vand, så der altid 
var en jævn overflade. Der var 
opsat lys, så man også kunne 
benytte anlægget om aftenen og 
hver aften, når anlægget blev luk-
ket, blev der fejet for løs sne. I 
dag synes det jo helt utroligt, at 
man satte så store ressourcer ind 
for at give børn og unge menne-
sker et fantastisk fritidsliv. 
   Jeg havde de første år skøjter, 
der skulle spændes med remme - 

På skøjtebanen med de sorte skøjter. Lillebror har overtaget de påspændingsskøj-
terne. Privat foto.  
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og hvor var de trælse, for de faldt 
ustandseligt af. Så arvede jeg min 
fætters sorte kunstløberskøjter og 
jeg var lykkelig og fuldstændig 
ligeglad med, at nogen drillede og 
sagde, at det var drengeskøjter. 
   Et år til jul fik jeg mine egne hvi-
de kunstløberskøjter, som jeg 
endog har brugt sammen med 
mine egne 2 døtre på en skøjtetur 
i Aarhus i 1991. 
   I 1965 - som 13 ½-årig fik jeg 
opfyldt et længe næret ønske, 
nemlig at få mit eget værelse. Jeg 
var virkelig glad og nød at kunne 
sætte mit eget præg på indretnin-
gen. Poul beholdt vores hidtidige 
fælles værelse og far og mor køb-
te en sovesofa, der blev placeret i 
spisestuen, der herefter også fun-
gerede som deres soveværelse - 
det var trangt og ikke så godt fun-
gerende. 
   Jeg nød at være mig selv, læste 
bøger og skrev dagbog. To år 
forinden dukkede Beatles op og 
jeg var ellevild. Klippede billeder 
ud af blade og fik med nogen mø-
je lov til at hænge dem op på bag-
siden af min dør og forbud med at 
hænge dem på væggene. Men i 
kælderværelset var der frit slag, 
så væggene der blev dekoreret 
med Beatles. 
   Samme år eller måske året efter 
fik jeg en lille radio (købt i Tysk-
land) med små ørepropper, så jeg 
kunne sidde på mit værelse og 
høre Radio Luxemburg uden at 
forstyrre mine forældre med den - 
i deres ører - forfærdelige larmen-

de musik. 
   Jeg hørte Efter Skoletid med 
Jørgen Mylius og på et tidspunkt 
fik vi en spolebåndoptager, så der 
kunne optages musik fra radioen. 
Det var en helt utrolig opfindelse, 
som blev benyttet flittigt. 
   På et tidspunkt blev der åbnet 
en fritidsklub, hvor mange af os 
gik om aftenen. Jeg kan huske, at 
vi lavede smykker med emalje og 
pigerne ordnede hår på hinanden, 
da der var indrettet en hel frisør-
salon med tørrehjelm og curlere 
(kan ikke huske om det var Car-
men, men nok en kopi). Og ellers 
sad vi og snakkede. Der blev ar-
rangeret fester og formentlig År-
husbakkens første popgruppe 
opstod vist blandt fritidsklubbens 
brugere. Jeg kan dog ikke huske, 
hvad gruppen hed. 
   Som formentlig 14 -årig fik jeg 
mit første fritidsjob i kiosken på 

Inge på sit eget værelse. Privat foto. 
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Silkeborg Sygehus. Lige inden 
besøgstiden stod jeg og solgte 
aviser, blade, chokolade o.l. til de 
mennesker, der skulle på besøg 
hos patienterne.  Under besøgsti-
den gik jeg rundt på afdelingerne 
med min salgsvogn med blade, 
slik og aviser. Så vidt jeg husker 
var det 2-3 gange om ugen og jeg 
fik 5 kr. i timen, så jeg blev en 
holden teenager. 
   Samtidig fik jeg et lille ekstrajob, 
idet min far lavede regnskab for 
3-4 læger i byen og når der skulle 
sendes regninger ud til patienter-
ne, kørte jeg på cykel rundt på de 
forskellige adresser i hele byen 
og tjente derved, hvad der svare-
de til frimærkernes pris. 
   Inden Brugsen blev bygget på 
hjørnet af Tranevej og Spættevej 

blev der hvert år holdt Valborgsaf-
ten på dette område. Der var 
mange bål og alle kvarterets børn 
deltog med snobrød og pølser. 
Det samme område blev om vin-
teren brugt som kælke- og skibak-
ke. 
   Der var mange forskellige nær-
butikker på Århusbakken - bl.a. 
var der flere slagtere, flere køb-
mænd og mejeriudsalg. På hjør-
net af Århusvej og Mågevej lå en 
flittigt benyttet forretning, hvor vi 
fik vores nylonstrømper masket 
op - man skulle betale pr. maske, 
men jeg husker ikke prisen. Jeg 
tror faktisk ikke de lavede andet - 
i hvert fald kan jeg kun huske lo-
kalet som fyldt med ophængte 
strømper på snore. 
 

Snobrød og hygge med kvarterets børn. Privat foto. 
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SSØ 
   Det blev min fars gamle skole 
Kornmod, der i sommeren 1961 
flyttede fra Skolegade til Århus-
bakken med navnet Silkeborg 
Seminariums Øvelsesskole og 
hvor jeg samme år i august star-
tede i 3. klasse. 
   Jeg kan huske, at vi startede 
senere end planlagt, da byggeriet 
var forsinket, så det blev vist til en 
uges længere sommerferie det år. 
Jeg husker, at jeg allerede ved 
synet af skolegården følte, at jeg 
var kommet det rette sted. Og 
klasseværelserne med nymalede 
vægge, nye møbler og for mig 
helt nye klassekammerater - jeg 
tror også mange af lærerne var 
nye. 

   Jeg kom fra Østre skole, som 
jeg efterfølgende kunne sammen-
ligne med tilværelsen på SSØ og 
det var klart for mig, at SSØ var 
friere, viste eleverne mere re-
spekt, større pædagogisk forstå-
else hos lærerne (dog ikke alle) 
og jeg fornemmede ikke de sam-
me klasseskel som prægede 
Østre, hvor der bl.a. var skolebe-
spisning for de børn, som ikke fik 
mad med hjemmefra. Men vi var 
alligevel børn af forældre med 
meget forskellig baggrund og ind-
tægtsgrundlag. Det var dog stadig 
almindeligt, at også en ingeniør, 
en direktør og selvstændige er-
hvervsdrivende boede i lejlighe-
derne. Men området havde jo og-
så parcelhuskvarterer og flere af 

Klassebillede af 3. A i april 1962. Fotograf ukendt. 
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de øvrige klassekammerater kom 
fra andre parcelhusområder i by-
en bl.a. Alderslyst, nærmere be-
stemt Rønneallé og Frederiks-
berggade.  
   Der var dog også regler på 
SSØ. Bl.a. skulle vi gå ind på 
gangen, når det ringede og stille 
op to og to langs knagerækken og 
blive stående stille, indtil læreren 
kom og gav lov at gå ind. Vi stille-
de os bag stolene ved vores plad-
ser og ventede på at få lov til at 
sætte os ned. Sådan var det i 
hvert fald i de første år. 
   Vi fik en klasselærer(inde) ved 
navn fru Kjærgaard og hun under-
viste i dansk. Vi havde masser af 
diktater, staveord og referatskriv-
ning og i det hele taget meget 
skriftligt arbejde. Husker det som 
at vi f.eks. skulle aflevere stile 
hver 14. dag. 
   I 5. klasse blev man på dette 
tidspunkt ofte på skoler delt i en 
almen eller boglig klasse. Men på 
SSØ havde man ikke denne op-
deling, så min klasse skulle fort-
sætte med samme elever frem til 
og med 7. klasse. Dette fik et par 
af forældrene til nogle af klasse-
kammeraterne til at flytte børnene 
til en anden skole med deling. Og 
det var elever som skulle i boglig 
klasse. 
   Jeg husker specielt i 5. klasse, 
hvor vi skulle påbegynde engelsk-
undervisning med en helt nyud-
dannet lærer fra Jelling Seminari-
um, Grethe Mogensen - senere 
Tauris. Hun talte kun engelsk fra 

første time og jeg husker det, som 
vi alle fik en ekstrem god lærdom, 
som jeg også i dag nyder godt af 
på rejser til udlandet. 
   Jeg mindes også en særlig tra-
dition i skolen, nemlig det årlige 
asfaltbal. Det har været en tidlig 
sommerdag, hvor alle skolens 
elever dansede rundt i skolegår-
den. Nogle af de studerende på 
seminariet spillede pop/ rock, så 
vi kunne få rørt benene i takt.  
   Og så den traditionelle juletur 
rundt om Lillesø med lygter lavet 
af træhjørner og rødt cellofan i 
formnings- og sløjdtimerne.   
   Vi havde gennem flere år den 
obligatoriske flourskylning. Der 
kom 1-2 kittelklædte damer ind i 
timerne og udleverede til hver 
enkelt elev et lille bæger med 
flourvæske. 1,2 3 ind i munden og 
skylle i 2 min og så spytte ud. De 
fleste hadede det, fordi det smag-
te grimt, men formålet - dengang - 
var ædelt nok. Man fandt senere 

Lektielæsning på altanen. 
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ud af, at det ikke virkede, hvis 
man ikke lige forud havde børstet 
sine tænder. 
   Jeg havde mange nære klasse-
kammerater og særligt én, som 
jeg bl.a. tog på københavnertur 
med via de dengang gratis DSB - 
billetter, som blev udleveret på 
skolen lige inden sommerferien. 
Vi tog det tidligste morgentog og 
det sidste tog hjem om aftenen. 
 Sikke en fantastik idé med gratis 
rejse for eventyrlystne skoleele-
ver. 
   I foråret 1966 fik vi at vide, om 
vi skulle i realen eller fortsætte i 8. 
klasse. Jeg var lidt i tvivl, idet min 
regnelærer ikke havde tiltro til, at 
jeg kunne klare en realeksamen i 
matematik. Det var heller ikke de 
bedste præstationer jeg kunne 
yde, men hans udsagn hjalp be-
stemt heller ikke på selvtilliden. 
Det plagede mig voldsomt, idet 
jeg følte, at jeg var dygtig til så 
mange andre fag.  
   I marts måned fik jeg så ved en 
enesamtale med fru Kjærgaard at 
vide, at jeg skulle på realskolen 
efter sommerferien og jeg var lyk-
kelig. 
   Jeg klarede realeksamen - så-
mænd også en studentereksa-
men og en universitetsuddannel-
se. Om det var min regnelærer, 
der fik mig til at udfordre de fag, 
jeg ikke var god til, ved jeg ikke, 
men min første uddannelse var 
som hospitalslaborant, hvor de 
primære fag var matematik, fysik 
og kemi. 

   Det såkaldte “skattefrie år” forud 
for kommunalreformen i 1970 
brugte mine forældre til at spare 
op - det skal forstås bogstaveligt, 
for min mors ekstra vagter på sy-
gehuset og mindre dagligt forbrug 
gjorde, at de brune lønningsposer 
blev tykkere og tykkere i den 
øverste skuffe i kommoden. Så 
der blev til udbetalingen på et hus 
og i maj 1969 flyttede vi til Ekko-
dalen i Virklund og min skolegang 
på Århusbakken sluttede i juni 
med realeksamen. 
   Jeg mindes årene fra 1961 til 
1969 på Århusbakken som eks-
tremt gode, sjove, lærerige og 
spændende år og faktisk virker 
det i dag underligt, at det ikke var 
længere tid.  
   Det må skyldes, at det er de år, 
hvor der sker rigtig meget med 
ens både fysiske, psykiske og 
sociale udvikling. Fra en lille pige 
på 9 år til én i egne øjne voksen 
ung pige på 17.  
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   Ved vejen til Dynæs i bunden af 
Rådal lå i mange år et hyggeligt 
hvidkalket hus med stråtag kaldet 
Dyrvighus. Matriklen er udstykket 
fra Dynæs 4. oktober 1917, area-
let er 13.600 kvardratmeter, købe-
summen var 2300 kr, og køber 
var tegner Djalmer Christoffersen 
fra København. Der er senere 
tilkøbt endnu en parcel. Ejendom-
men blev i 1931 solgt til Margre-
the Iskov. Ikke mange på egnen 
kom i kontakt med fru Iskov, som 
hun blev kaldt, og det har sikkert 
været svært at skabe kontakter i 
den tids noget lukkede samfund, 
men hun blev altid omtalt med 
respekt. Efter de papirer Ole og 
Inger Margrethe (husets senere 
ejere – red.) ligger inde med, er 
der tegn på flere kontroverser 
med naboer om skel og vejrettig-
heder. Hun plantede en del af 
jorden til med frugttræer, hvoraf 
mange stadig bærer masser af 
æbler. Fru Iskov avlede mængder 
af bær og grøntsager, som hun 
solgte. Min svoger købte meget til 
videre salg og var rimelig impone-
ret over hendes flotte rabarber, 
lige indtil hun betroede ham, at de 
fik natpotten hver morgen. Hun 
måtte have hjælp ind imellem, og 
så kom Ingrid ind i billedet, og 
hun husker hende som en venlig 
kvinde, der blandt andet oprette-

de en sparekassebog til hende. 
Da jeg kom til Laven midt i halv-
tredserne, husker jeg hende som 
en gammel kone. Hun solgte 
ejendommen i 1959 til Martin Jør-
gensen, der byggede flere hønse-
huse til opdræt af slagtekyllinger. 
I 1978 solgte han til Ole og Inger 
Margrethe, og få timer efter hand-
len var underskrevet, brændte 
huset ned til grunden. Det var en 
meget varm og tør sommer. Der 
blev efterfølgende opført det eksi-
sterende rødstenshus. Man kan 
sige at fru Iskovs historie slutter 
med at hun flyttede fra egnen og i 
1970 døde på Gjern Hvilehjem, 
men på mange måder, vil jeg næ-
sten påstå, at det er her, Margre-
the Iskovs historie begynder. 
 
En undersøgelse 
   En henvendelse fra Niels Rask 
til Lokalhistorisk forening i Sejs – 
Svejbæk blev starten på familiehi-
storien, da han en nytårsaften fik 
som opgave at finde Harald Han-
sens mors historie. Han har fortalt 
mig, at det blev en svær opgave, 
først da han gennemgik nogle 
faderskabssager dukkede Mar-
grethe og Ida op. Den 22. juni 
1906 anlagde Margrethe fader-
skabssag mod kelner Jens Otto 
Jensen fra Skt. Hans sogn Oden-
se vedrørende faderskab til pigen 

Fru Iskov og Dyrvighus 
Af Erna Kaihøj  
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Ida, født i marts 1906. Moderen 
forlod fødselsstiftelsen, men 
vendte siden tilbage og fik pigen 
døbt Ida Sørensen. Jens Otto 
vedkendte sig at være far til bar-
net og tilbød moderen 10 kr i bar-
selfærdsbidrag, og at alimentere 
til barnet fra dets fødsel til 14. 
eller 18. år med 60 kr om året. 
   Margrethe sendte umiddelbar 
efter fadeskabssagen brev til Idas 
plejeforældre og skriver: ”Gode 
Niels Therkildsen. Ja det er rigtig-
nok længe siden, jeg har hørt fra 
Dem, jeg længes snart efter at 
høre, hvorledes min lille pige har 
det, hun er jo nok voxet meget, 

siden jeg så hende. Jeg håber 
hun er rask. De skriver, hvorledes 
de skal ordnes, dette ved Idas 
fader god besked om, men ho-
vedtingen er jo, at han skaffer 
pengene, før kan det jo ikke gå i 
orden, jeg skulle hilse så mange 
gange og sende kys til Ida, min 
ven er kelner. Å mon De ønske-
de, at det varede så længe, men 
vi har haft travlt med flytning. Men 
nu er det værste overstået, Nu 
håber jeg snart at høre fra Dem 
og min lille pige venlig hilsen MS 
Hiul 
   Jeg har skrevet efter dåbsatte-
sten, men ikke fået den endnu” 

Billede af Dyrvighus før branden. 
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   Senere skrev hun i et andet 
brev: ”Må jeg takke for sidste 
brev, det glæder mig De er glad 
for min lille Ida, og at hun er en 
sød pige, hvilket jeg så med glæ-
de fastslå, ja at De skulle jo 
egentlig skulle have et fotografi af 
mig, men jeg er ikke kommen så 
langt, men en af de nærmeste 
dage når min tid tillader det skal 
jeg gøre alvor af at blive fotogra-
feret. Det er nu ikke noget jeg 
sværmer for. De har vel meget 
travlt med høsten kan jeg tænke. 
Sommeren har været dejlig, men 
det tegner ikke godt i disse dage. 
Her i dag har vi et rigtig uroligt 
vejr med regn, hagl, torden og 
storm så det er meget uhyggeligt, 
det må være til stor skade på kor-
net nu skal De vel snart til at be-
gynde på høsten Jeg sender til en 
pyntekjole til Ida, men De må 
helst sy den selv, da det er så 
kedelig at lave om. De længes 
naturligvis efter papirer, men ak 
desværre pengene ruller stadig, 
jeg ved næsten ikke hvor hen. De 
må nu have lidt tålmodighed. Ida 
er jo deres. Det kan De trykt stole 
på jeg er ikke værdig til det navn 
Moder. Tusind hilsner til Deres 
hustru, Dem og lille Ida”.         
   Sagen udvikler sig yderligere i 
et tredje brev: ”august 1906 Kø-
benhavn Lørdag. Jeg har i Dag 
modtaget Deres Brev og må tilstå 
er blevet meget indineret, så jeg 
tillader mig at spørge Dem hvad 
De antager mig for?  De må ikke 
tro at De har hverken med en løs 

Fugl ej heller med en tarvelig Tje-
nestepige at gøre, jeg er fra et 
godt Hjem, og alle mine Brødre 
har læst og taget Deres Examner, 
og var det ikke fordi at dette skul-
le skjules kan De være overbevist 
om at aldrig havde jeg sendt mit 
barn så langt bort, men nu er jeg 
ligeglad, have vrøvl med Dem for 
de langsomme Papirer nej aldrig, 
så må jeg se at få en Pleje til Ida 
her. Papirerne har jeg en Gang 
sagt at så snart jeg kan skal jeg. 
Jeg syntes nu ellers at det var 
mig, der kunde have grund til at 
frygte, efter som at vi har givet 
Dem udbetaling på et glat ansigt 
og tillige vil jeg lade Dem vide at 
De aldeles ikke har Lov til at angi-
ve mit Navn, da jeg er hemmelig 
Fødende fra Stiftelsen, så mit 
Navn har Politiet aldeles ikke no-
get at gøre med lige så lidt 
som…. Jeg er ikke nogen af Dem 
noget skyldig, så jeg vil ikke håbe 
at der i den Retning kommer no-
get for så vil jeg ikke svare for 
resten Jeg håber nok at De med-
deler Politiet at De har modtaget 
hele Udbetalingen, når De skal 
have Deres næse i det ene må 
De også helst have den fuldt ud 
rodet ind. En søster har jeg som 
er guvernante i London, det er 
hende Ida er opkaldt efter. Jeg 
håber så dersom De går ind på at 
vendte lidt med Papirerne, at de 
sender Dåbsattesten i næste 
brev, da jeg ikke har Lyst til at 
betale for en ny, og uden den kan 
der ikke gøres noget. Nu vil De 
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nok give mig Besked, angående 
min lille pige, jeg tager gerne 
imod hende. Jeg forstår ikke rigtig 
den hast med de Papirer. Ida er 
dog ikke så gammel. Jeg var net-
op i lag med at skrive til Dem, 
men det var rigtig nok i en anden 
Tone, det glæder mig meget, at 
Ida er en smuk Pige, men jeg vil 
da også lade Dem vide at hendes 
Fader og Moder er bekendt som 
et smukt Par så De må ikke Tro 
jeg vil blive ked af det, dersom De 
slår Hånden af hende. Jeg har 
lært så meget nu at jeg kan be-
gynde for mig selv og så skal Ida 
være min Glæde i Fritimerne.” 
   Det er det sidste brev, der er 
kendskab til. Ifølge hendes pleje-
mor Edith Kathrine Hansen stop-
per kontakten, da Ida er 3 år. 
Hendes forældre prøver senere 
uden resultat. Det er svært at føl-
ge Margrethes videre færd, men 
hun gifter sig med Ingvart Iskov 
20 jan. 1914 (han døde i 1954 i 
Silkeborg 79 år) Margrethes navn 

dukker op i 2 annoncer i Jyllands-
posten angående salg fjerkræ Til 
salg 1 gase 4 år, 2 gæs 2 år, 
samt 10 gæslinger til salg for hø-
jeste bud. Margrethe Iskov, Sal-
ten. Ved folketællingen 1. februar 
1916 står hun som gift. Den 7. 
november har hun igen fjerkræ til 
salg i Jyllandsposten 9 fede gæs 
er tll salg for højeste bud. Ægte-
parret står senere som ejere af 
Teglgården Vandværksvej Ege-
bjerg ved Horsens 1923. Margre-
the dukker op som besøgende 
hos forældrene i Odense ved en 
folketælling 1925. Hun optræder i 
Odense købstads folketælling 5. 
november 1930 og er registreret 
som fraskilt uden erhverv. Mar-
grethes forældre er vejassistent 
Peder Sørensen og mor Sofie 
Amalie Frederiksen og hun var 
deres første barn. De fik 9 børn.  
 
Margrethe før fødslen 
   Margrethe optræder i Vindinge 
folketælling februar 1901 på baro-
niet Holckenhavn, med midlertidig 
opholdssted Skt. Anna Plads 3, 3. 
Hun rejste til København sammen 
med baronesse Julie Marie Loui-
se Holck født Kaufmann, Margre-
the Louise Holck og Isolda Jacca-
ra - fransklærerinde + fire tjenere 
og tjenerinder heriblandt Margre-
the Catrine Sørensen Hjul. Sene-
re kom hun til Stege på Møn som 
husjomfru hos en købmand inden 
hun 29. marts 1906 blev indskre-
vet som hemmeligt fødende på 
den Kongelige Fødselsstiftelse, 

Ida og hendes mand Kristian Ha-
rald Hansen. 
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hvor hun fødte før omtalte Ida.  
 
Idas historie 
   Det fornemmes tydeligt i de bre-
ve Margrethe sendte til plejefor-
ældrene, at det har været forbun-
det med stor smerte, at give Ida 
fra sig, men det har jo været un-
der nogle helt andre forhold, at 
skulle klare sig som enlig mor i 
1906. Ida voksede op hos pleje-
forældrene i Thy og havde en god 
barndom. Hun blev gift d. 2. sep-
tember 1924 med Kristian Harald 
Hansen. Først købte de et hus-
mandssted i 1927 og det næste i 
1937, og til sidst et hus i 1959. De 
fik igennem 25 år 16 børn.  
   Efter en henvendelse fra Idas 
familie, havde jeg den store ople-

velse, at få besøg af fire af hen-
des børn og mange af hendes 
børnebørn og oldebørn ca. 30 
personer i alt. De fik også lejlig-
hed til at besøge Dyrvighus, hvor 
Idas mor Margrethe levede, og 
hvor Ole og Inger Margethe bor i 
dag. Der er ikke længere rester af 
bygningerne tilbage fra Margre-
thes hus, men de mange æble-
træer, hun plantede, bærer stadig 
frugt. Ida fik et langt liv med de 
mange børn og meget arbejde og 
uden mange penge. Hun fik des-
værre diabetes, som gjorde, at 
hun fik begge ben sat af og derfor 
sad i kørestol de sidste år af sit 
liv.  

Ida og Kristian med deres store familie. 
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   Ifølge Vejrum sogns kirkebog 
blev Jørgen Nash født 16. marts 
1920 i Søndre Skole i Vejrum, 
som søn af ’Førstelærer og Kirke-
sanger Lars Peter Jørgensen, 32 
Aar, og Hustru Maren Nielsen, 33 
Aar af Søndre Skole’. 
   Han blev døbt Jørgen Aksel 
Jørgensen 4. april 1920 i kirken af 
sognepræst Thuesen - han blev 
senere sognepræst ved Silkeborg 
Kirke.  
   Jørgen Aksel kom til Silkeborg i 
1929 og blev medlem af KFUM 
Spejdernes 2. Trop – Birkebeiner-

ne.* På det tidspunkt var hans 
storebror Asger allerede i august 
1929 blevet medlem af KFUM-
spejderne. Han boede på davæ-
rende tidspunkt hos pastor Thue-
sen, der var engageret i KFUM. 
   I april 1930 oprettedes 5. patrul-
je, Kamphane-patruljen med pa-
truljefører Peter Magnus Knudsen 
(som egentlig var alt for gammel 
som patruljefører - født i Kansas 
City i 1891) og patruljeassistent 
Asger Jørgensen (Jorn) og med 
lille-broderen Jørgen Aksel Jør-
gensen som rekrut, 10 år gam-
mel. Men allerede efter en måned 
overføres Jørgen Aksel til 3. pa-
trulje. På KFUM-spejdernes store 
Korpslejr på Fænø i sommeren 
1930 deltog 18 KFUM-spejdere 
fra Silkeborg og det nye tiltag, 
Fædre-lejren, får nogle bidske 
kommentarer i form af Asgers 
tegninger i dagbogen. Kaptajn 
Svarrer ser ud til at have stået 
model til nogle af tegningerne. 
   Fædrene gjorde oprør og på-
stod de sultede, de tørstede og 
toilet-forholdene var for ringe – 
altså i Fædre-lejren! 
   1. april 1931 brød KFUM-
spejderne igen patruljerne op og 
Asger blev patruljefører for den  
 
 
 

En gang spejder – altid spejder! 
Nash 100 år og 90 år som spejder 
Af Anders Hessel, Silkeborg Spejdermuseum 

Asgers tegning af fædrelejren – mo-
dellen er vist taget fra kaptajn Svarre. 
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nye 3. patrulje, Musvitterne, der 
overtog den nedlagte Ugle-
patruljes gamle lokale. Ud over 
Asger bestod Musvitterne af pa-
truljeassistent Ove Hansen, Einar 
Christensen, Tage Christensen, 
Jørgen Aksel Jørgensen (Nash), 
Preben Kunst, Henning Nielsen 
og Kaj Gjerulf.  
   Allerede på den første patrulje-
tur i påsken er der dukket en 
"indianer" mere op, Vagn Ove 
Jørgensen (Voj). Jørgen Aksel 
vandt spor-konkurrencen på turen 
og fik tildelt en sølvplade. 
Det er også i Musvitternes dag-
bog, vi første gang støder på Jør-
gen Aksels spejdernavn: Nas, 
sammen med hans spejdertotem, 

en petasos-hat i Hermes-stil, med 
vinger. 
   Kristi Himmelfartsdag holdt Bir-
kebeiner-troppen mønstring i 
øsende regnvejr på Dronnin-
genstolen med 25 spejdere inden 
man marcherede tilbage til Silke-
borg kirke, hvor pastor Thuesen, 
der i 1920 døbte Jørgen Aksel i 
Vejrum, talte over Markus Evan-
geliet kapitel 16. 
   Til forældrefesten 16. juni opfør-
te Musvitterne en længere sketch 
i fem akter. I "Bette's" (Aage Mik-
kelsen) og Aksel Evin Olesens 
båndede interview med Nash fra 
juni 2003, mindes Nash spejder-
sketchene som datidens happe-
nings, så forældrene har nok fået 
sig lidt af en oplevelse. Nash 
nævner også alle de mange prak-
tiske færdigheder, man tilegnede 
sig som spejder i forhold til at 
”overleve i naturen”. Han lovede 
også at sende et værk til Silke-
borg Spejdermuseum, men det 
nåede han nu aldrig, inden han 
døde året efter. 
   I april 1932 oprettes patruljen, 
Svalerne, med patruljefører An-
thon Sørensen og patruljeassi-
stent Vagn Ove Jørgensen og 
med som menige Svaler var Gun-
nar Bentzen, Max Andersson, 
Kristian Lyhne Nielsen, Johannes 
Damsgaard og Jørgen Aksel Jør-
gensen. Svalerne fortsatte som 
patrulje frem til 1935, men i sep-
tember 1933 ser det ud til, at 
Vagn Ove og Jørgen Aksel trådte 
ud. Så det er tvivlsomt, om Vagn 

Kaptajn Svarre. Fotograf ukendt. 
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Ove og Jørgen Aksel var med Sva-
lerne på KFUM-spejdernes 15 års 
Jubilæums Lejr ved Hjortekjær, 
som afslutter Svalernes dagbog. 
   Samarbejdet i Birkebeiner-
troppens ledelse brød tilsyneladen-

de sammen i maj 1933 p.g.a. As-
gers provokerende ”futuristiske”  
tegninger, som Peder Damgaard 
kaldte dem, og spydige digte i 
dagbøger og KFUM-spejdernes 
blad Luren, så tropsfører Dam-

Tovtrækning på spejderlejr – Asgers tegning og virkeligheden.   
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gaard overlod fra den ene dag til 
den anden, ansvaret for og arbej-
det med troppen til Asger, der 
uden støtte til andet end andag-
terne, selvfølgelig kørte død i pro-
jektet efter nogle måneder. Hvor-
efter Birkebeinernes og Jørgen-
sen-klanens veje skilles.  
   Til gengæld har Asgers tegnin-
ger i patrulje-, tropsdagbøger og 

KFUM spejdernes blad - Luren, 
sat sig levende spor i KFUM spej-
dernes dagbøger mange år frem 
med illustrationer og vignetter. 
 
Kilder: Bånd, fotoalbum og dag-
bøger fra Silkeborg Spejdermuse-
um, ’En sørøver kan gå på isen’ 
og ’Havfruemorderen krydser sine 
spor’ af Jørgen Nash. 

Aage Mikkelsen, Kaj Jørgensen, Jørgen Nash og Carsten Nash på Spejdermuseet. 

*Birkebeinerne: Oprindeligt et øgenavn på den oprørsflok i Norge, som i 
1174 sluttede sig til Øystein Møyla, og i 1177 led nederlag på slaget på 
Re (ved Tønsberg), hvor Øystein blev dræbt af en bonde efter slaget. 
Navnet spillede på, at de angiveligt var så fattige, at de af mangel på sko-
tøj bandt bark af birk om ben og fødder. 
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   Karen Frank 
ankom til Østre 
Stenholtgård i 
1957 for at holde 
hus for de fire 
søskende Jens 
Christian, Else, 
Svend Aage og 

Carl Ejner. Meget af hendes tid 
gik med at pleje Else, der udover 
blindhed og sukkersyge også 
havde meget vand i kroppen. De 
sidste år Else levede, måtte Ka-
ren flytte ind og sove i en seng i 

samme rum, for at kunne passe 
og pleje hende. I juli 1959 kom 
naboen Else Møller på besøg, og 
Else sagde at hun ville så gerne 
op. Ved fælles hjælp fik de Else 
op og med ind i stuen. Else var 
stor på grund af vandet i kroppen.  
Mens de gik med Else under hver 
en arm, udbrød hun pludselig ”åh 
hvor har jeg det bare skønt i af-
ten, jeg kunne danse” og så gik 
de rundt med Else for at under-
strege dansen. ”Jeg tænker lige 
på da Ruth blev født, da var hun 

Livet på Østre Stenholtgård 
Fortalt af Karen Frank, sammenfattet af Annie Pedersen 

Artiklen er en fortsættelse af artiklen i Syn for Sogn 2019  

Min vej til Stenholt 

Luftfoto: Øster Stenholtgård 1955 som gården med sine 400 tdr. land så 
ud da Karen kom. 
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ikke større end en agerhøne, jeg 
kunne have i mine hænder.” De 
får Else lagt på divanen, og så 
smiler Else og så var hun væk. 
Kort efter Elses død blev Karen 
gift med Jens Christian og Karens 
opgaver i hjemmet blev meget 
forandrede nu, hvor hun ikke læn-
gere havde plejen af Else som 
den store opgave. 
 
Fremskridt i huset 
   Huset på Østre Stenholtgård 
havde været ført meget gammel-
dags. Det blev nu ændret gradvis. 
De havde hidtil haft en vaskeko-
ne, der vaskede storvask en gang 
om måneden; det påtog Karen sig 
nu. De havde en gammel vaske-
maskine i udhuset i jern, og en 
gruekedel, hvor tøjet først blev 
kogt. Karen drømte en nat før en 
vaskedag, at hun fik et voldsomt 
stød af denne vaskemaskine, og 
hun fortalte det til Jens Christian, 
som staks ringede efter en elektri-
ker. De havde partstelefon 17v, 
hvor de var 4 gårde om et num-
mer. Elektrikeren kom fra Enge-
svang og kunne bekræfte Karens 
drøm, at der var voldsom over-
gang og maskinen blev kasseret. 
Derefter lejede de en vaskema-
skine der kom en gang om måne-
den. Først i 1976 blev der købt en 
moderne vaskemaskine sammen 
med et elektrisk komfur.  I 1965 
fik de lagt centralvarme ind, og 
der kom nu lidt varme i alle rum, 
og varmtvandsbeholder. De hav-
de et badekar og et toilet for El-

ses skyld, men nu kunne de lette-
re fylde karret op med badevand. 
Men gulvet var ikke isoleret og 
badekarret var muret direkte på 
jorden, så selvom der var varmt 
vand i, blev det hurtig kold at sid-
de i. Loftet på stuehuset blev an-
vendt til kornlager, og det kunne 
godt drysse ned i køkkenet. Der 
blev også tørret tøj deroppe, men 
det kunne tage lang tid, og det 
kunne også fryse der. Loftet blev 
nu renoveret til 2 værelser, sove-
værelse, gang og en pæn trappe 
derop, og senere blev hele loftet 
udnyttet med badeværelse og et 
ekstra værelse. I juni 1960, året 
efter Karen og Jens Christian var 
blevet gift fødtes sønnen Jens 
Michael. I 1961 kom Lise Lotte til 
verden og Anette kom i 1964. I 
flere år blev børnepengene lagt til 
side, således, at de kunne lave 
nogle værelser til børnene en 
dag. Det skulle Svend Åge og 
Karl Ejner ikke være med til at 
betale.   
 
Det gode liv på gården 
   Jens Christian sad med i mange 
bestyrelser og tog Karen med til 
meget af det og hun følte sig godt 
tilpas i de forsamlinger. Han var 
med i Kragelund sogneråd, i me-
nighedsrådet, Sudankredsen, el-
værksbestyrelsen, sparekassen 
og Venstre vælgerforening og han 
ordnede folks skatteskemaer. Da 
børnene startede i skolen, blev 
Karen valgt ind i Skolenævnet i 8 
år, og de sidste 4 år som for-
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mand. Så blev Karen formand for 
Ungdomsklubben og var med til 
at starte svømmebadet i Krage-
lund sidst i 1970’erne. Silkeborg 
kommune sendte 300.000 kr til 
Karen og de samlede det samme 
beløb ind i Kragelund, og så måt-
te de selv forvalte det.  Folk fra 
Kragelund byggede selv det hele 
ved frivilligt arbejde. Imens Karen 
sad i Skolenævnet, var hun med 
til at få en børnehave organiseret 
i en pavillon bag ved skolen. 
Samtidigt blev en fritidsklub etab-
leret og en ungdomsklub i kælde-
ren på skolen, og Karen ansatte 
ledere til diverse klubber. 
   Det var nogle gode år og de 
havde mange besøg på gården. 
Hvert år 2-3 gange om efteråret 
havde Åge Brønd, borgmester i 
Them og i amtsrådet sørget for 
indbydelser til jagt i statsskoven, 
Buchwalds plantage som dels 
hørte under Århus og dels under 
Ringkøbing amter. Amtrådsmed-
lemmer og skovfogeder bl.a. Aa-
ge Ebbensgård, borgmester i 
Ringkøbing Amt og Keld Ladefo-
ged, skovridder fra Århus og man-
ge andre. Der var omkring 25 til 2 
lange borde, hvor de startede 
med morgenkaffe, rundstykker og 
hjemmebagte klejner, og så gik 
de på jagt. Derefter kom de til 
frokost, hvor nogle af dem havde 
en lille madpakke med, men ellers 
serverede Karen mad og hjem-
melavet vin. Der var højt humør 
og sang og alle nød de sammen-
komster.  Karens søskende og 

børn kom også ofte på besøg, 
hvor børnene kunne tumle sig i 
bakkerne og skoven og de lavede 
mad på bål, og hyggede sig ge-
valdigt. Grundlovsdag var der al-
tid stor fest, hvor hele familien 
deltog. Børnene fra Sverige 
(Karens venner fra ungdomsåre-
ne) var gerne selv på ferie 3 uger 
inden resten af familien kom i alt 
fald hvert 4. år. Karens veninde 
Bodil og Holger med familien kom 
også hvert år i sommerferien 
samtidig med et andet vennepar 
med familie fra Fyn. Godsejeren 
og fruen fra Sverige kom også 
pludselig på besøg og fik også 
nattely. To ingeniører der kom 
hos familie Bergmann i Sverige, 
ringede pludselig og ville gerne 
besøge Karen, da de var på rund-
tur i Europa. De ønskede at se 
Himmelbjerget, og Jens Christian 
mente Karen skulle tage med, og 
imens sørgede han for at skaffe 
jordbær nok til alle. Bare til husets 
medlemmers fødselsdage 7 x om 
året var der altid åbenhus, hvor 
de mange gange blev omkring 40 
mennesker forsamlet. Engang var 
en hel deling soldater kørt fast 
neden for deres vej i snevejr, de 
gik op til gården. De var sultne, så 
Karen gik i hønsehuset og samle-
de 40 æg og spejlede til dem. Ja, 
de kunne jo ikke komme fri den 
dag, ”men I kan da sagtens ligge 
her,” sagde Jens Christian, ”hvis 
vi rydder stuebordet væk.” Det 
gjorde de. Således gik ingen for-
gæves på gården, der var altid 
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gæstfrihed og hjælpsomhed. Der 
kom også engang en hestevogn 
fyldt med børn fra Tvind skolen, 
og som ikke havde fået lov at 
campere nogle steder. ”Jo, det 
kan I da,” siger Christian, de lave-
de selv mad i Karens køkken og 
ryddede også op. Christian gik en 
lang tur med børnene i skoven og 
gik med en lille pige ved hånden, 
som spurgte, om han ikke godt 
ville være hendes far.  
 
Et hastigt forberedt gilde 
   Da Karen kom på egnen, var 
det kutyme at folkene på gårdene 
hjalp hinanden med de forskellige 
større gøremål i marken, som at 
hakke roer eller tage kartofler op. 
Hvis der skulle holdes gilde et 
sted, så gik man over og hjalp 
med det, og så kunne de komme 
og hjælpe når man selv skulle 
holde noget. Da deres nabo An-
ders Møller fyldte 40 år, gik Karen 
over for at lykønske ham. Så si-
ger han ”åh jeg ville gerne holde 
gilde i aften” og Else spurgte Ka-
ren, ”kan vi nå det?” ”Hvad med 
mad,?” ”vi har så mange grise 
herude, vi slagter en.” Så kom 
posten, der fik mundtlig besked 
med ud til naboer og venner om, 
at de var velkomne til at spise kl. 
18. Så fik de travlt, og de skrælle-
de en ordentlig gryde kartofler og 
et par rødkålshoveder blev hentet 
i haven og snittet, og ja, fløden 
havde de jo selv og altid masser 
af syltede frugter i kælderen. Ka-
rens jernporcelæn til 24 blev altid 

brugt til sammenkomster, og hen-
des hjemmelavede saft og øl blev 
hentet. Else bagte boller og lag-
kagebunde var der altid, da der 
ofte var knækæg, som blev udnyt-
tet til dette. Der mødte 40 menne-
sker op, og der blev rigtig holdt en 
god fest med sang og musik. 
 
Jens Michael 
   Karens søn Jens Michael havde 
fra barn af et stort ønske om at 
komme på skovskolen, for han 
havde det som sin far, at det var 
skoven og træet, der betød noget. 
I skolen holdt han meget af sløjd, 
og var dygtig til at lave alt, så der 
er nok noget skovlovring i ham. 
Fra barn og konfirmationen spare-
de han penge op, også fordi han 
ønskede at kunne overtage Østre 
Stenholtgård en dag. Hans ven 
Jesper, rådede ham til at lade 
være med at købe en ny cykel for 
konfirmationspengene, for Karen 
havde fået en cykel af sin moster, 
og han ville godt hjælpe med at 
istandsætte den, og så kunne han 
cykle til Frederiksdal og derfra 
tage bussen til gymnasiet i Silke-
borg. Efter studentereksamen tog 
han et kørekort og fik sine foræl-
dre med ud at købe en ny bil for 
sin opsparing, en gul Sunbeam. 
Derefter blev han indkaldt til sol-
dat, og kunne nu selv køre til Ski-
ve, hvor han aftjente i sin værne-
pligt. I al hans fritid kørte han 
hjem og savede træ, hvor Karl 
Ejner, Svend Åge og Jens Christi-
an hentede alt det udgåede træ 
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hjem på gårdspladsen. En Fergu-
son traktor blev spændt for rund-
saven, så der kunne saves til en 
uges forbrug.  
   Jens Michael fik mad med 
hjemmefra, så han sparede at 
købe mad på kasernen, og han 
tog heller ikke med de andre ud 
for at more sig. Efter endt solda-
tertid havde han 30.000 kr med 
hjem. Karl Møller spurgte Jens 
Michael om han ikke godt kunne 
komme og hjælpe på posthuset, 
for de havde så travlt. Jo, men 
han kunne godt tjene lidt ved si-
den af at hjælpe til hjemme, så 
han begyndte på posthuset. Men 
det gik så godt, at han blev for-
fremmet og kom til at tjene godt 
og blev til sidst leder af en afde-
ling i Silkeborg, så han kom derfor 
aldrig på skovskole i København. 
   I 1981 var både Karl Ejner og 
Svend Åge slidte, og de kunne 
ikke længere klare arbejdet ude, 
og dermed blev arbejdsbyrden 
større for Karen. Jens Christian 
kunne se, at de skulle til at gøre 
noget, hvis Jens Michael skulle 
kunne overtage gården, og der-
med blev overtagelsesprocessen 
sat i gang. De blev enige med 
Landboforeningen om, at Jens 
Michael skulle forsøge at købe 
halvdelen af gården af Svend 
Åge, Karl Ejner og hans forældre.  
Værdien af gården stod dengang 
lavt i grundskyld, og der var ikke 
nogen maskiner med, da arbejdet 
hidtil mest foregik i mosen, og 
ellers brugte de maskinstationen. 

Prisen endte med at blive høj, 
men han kunne nøjes med betale 
renterne på 8 % afdragsfrit til far-
brødrene. Både landboforeningen 
og advokaten troede ikke på, at 
det blev muligt for dem at klare 
det. Men han sled på posthuset 
og alt hvad han tjente, gik til ren-
tebetalingen til gården. Både Jens 
Michael og Karen arbejdede på 
gården i døgndrift, men det lykke-
des at få enderne til at nå sam-
men. Samtidig lavede farbrødrene 
et testamente i ligelig arv til de 3 
søskende. Al kobbertøjet, chatol, 
buffet og standuret skulle blive på 
gården, så længe slægten ejede 
gården. I 1983 byggede Jens Mi-
chael den første maskinhal på et 
nyt 30-årigt lån, - det var først en 
mulighed nu, idet farbrødrene 
aldrig havde villet være med til at 
stifte gæld. 
   Hvor Jens Michael valgte at 
arbejde for at overtage gården, 
læste døtrene Lise Lotte og Anet-
te videre i Aarhus. Lise Lotte er 
blevet psykolog og Anette korre-
spondent i tysk og fransk. 
 
Andre tider 
   På den tid, hvor Jens Michael 
købte del i gården, foregik alt på 
gammeldags maner. En dag kom 
Karens Jens Christian ud i sko-
ven, hvor Karen og Jens Michael 
gik og arbejdede. Præstegårds-
forpagteren var holdt op, og ville 
sælge sit rørmalkningsanlæg til 
dem. Det ville de gerne erhverve, 
Jens Michael skulle selv pille det 
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ned og sætte det op hjemme hos 
dem selv. Dertil sagde Svend 
Åge, at nu måtte Karen selv sør-
ge for malkningen, for broderen 
og han ville ikke have med sådan 
noget nymodens skidt at gøre. 
Karen satte nogle betingelser: ”1 - 
vi skal have en landbrugskonsu-
lent ud og lave foderplaner, så 
dyrene kan yde noget mere. 2 - 
jeg vil have automatisk vanding 
med drikkekopper til dyrene inde i 
stalden og en med flyder udenfor. 
3 - vi skal tilkalde dyrlægen, når 
der er behov for det.” Hvortil 
Svend Åge og Karl Ejner svarede, 
”vi vil ikke betale en krone til alt 
det, for nu går I nedenom og 
hjem, hvis I begynder med alt 
det.” Karen gik i banken og lånte 
30.000 kr til en fodertank, og kun-
ne således få leveret en hel vogn-
fuld foder, i stedet for en sæk ad 
gangen. Der skulle afdrages med 
5000 kr hver måned, og der blev 
også investeret til de andre for-
bedringer. Da de var afbetalt, lån-
te Karen igen 30.000 kr til nye 
investeringer, og denne gang var 
det bl.a. til en trækløver m.m., 
således at de kunne kløve træ til 
et helt år ad gangen. Jens Micha-
el kløvede og Karen stakkede det, 
og løbende kørte hun det selv 
hjem til fyret. Det lettede meget 
på det daglige fysiske arbejde, og 
dyrene ydede nu også meget me-
re. Karen købte nye stole til stue-
bordet og bad svogrene om at 
købe hver deres egen stol, da de 
jo var fælles om indboet. Efter lidt 

protester gik de så med til det. 
Karen havde fra starten ønsket at 
få hvid ral rundt om bedet på 
gårdspladsen, hvor der tidligere 
havde været møddingsplads, 
græs og pigsten. Men først lige 
før deres sølvbryllup i 1984 sagde 
Svend Åge,” lad hende så da få 
det ral i gården.” Køerne skulle 
om sommeren ud på marken efter 
morgenmalkningen og ind igen til 
aftenmalkning. Til at hjælpe med 
dette kom Klaus, en dreng fra 
omegnen, der var kommet på går-
den siden han var 9 år og hjalp 
med diverse forefaldende. Han 
blev ved at komme i 12 år, og 
hjalp også når Jens Michael repa-
rerede brugte maskiner. Det end-
te med at han kom i mekanikerlæ-
re i Kjellerup, og i dag er han 
selvstændig i Viborg. Karl Ejnar 
ville en dag godt hjælpe lidt til, så 
en eftermiddag hvor de var ved at 
få køerne ind, hjalp han med at 
binde hver ko med jernbindsel. Så 
råbte Karl Ejnar ”hov der røg en 
finger ”- ”åh, hold op” siger Karen, 
men Klaus udbryder ”det er rigtig 
nok Mor Karen.” Men Karl Ejnar 
fortsatte nu sit arbejde med finge-
ren i hånden, til alle stod bundet, 
og inden Karen konstaterede at 
fingeren kun hang i noget hud. 
Han kom til læge Karnøe i Enge-
svang og fik fingeren syet på 
igen, og den groede også fast 
igen.  
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Sølvbryllup 1984 
   Dagen før sølvbrylluppet ankom 
2 hold venner fra Fyn og Als. Da 
sagde den ene, Hans Viggo, ”ved 
du hvad, jeg kan malke i morgen 
tidlig sammen med Klaus, så kan 
du holde fri.” Det var heldigt, for 
om morgenen kom alle naboer, 
familier og venner og sang, og de 
havde sørget for musik og æres-
port. Vennerne havde dækket 
bordene og hjulpet til. Karen og 
Jens Christian blev virkelig glæ-
deligt overrasket, for Karen havde 
da regnet med at skulle op at mal-
ke først. Selve festen blev holdt 
om aftenen med 105 gæster i 
Kragelund forsamlingshus med 
kogekone og hjælp på. Jens Mi-
chael og Hugo spillede og sølv-
brudeparret dansede også brude-
valsen. En rigtig fest med suppe, 
steg og is og med øl og vand til, 
og med de rigtige cigaretmærker 
og cigarer på store fade serveret 
imellem retterne. Der blev holdt 
mange taler, men især en tale har 
sat sig fast hos Karen. Det var 
Lise Lottes tale, hvor hun bl.a. 
sagde: ” jeg vil virkelig ønske, at 
jeg får ligeså godt et ægteskab, 
som mor og far har haft. For vi 
har aldrig hørt et dårligt ord imel-
lem dem, og det ved vi børn.”    
 
Jens Christian 
   Et halvt år efter sølvbrylluppet 
sad de alle omkring spisebordet, 
og Jens Christian ville have vand 
og følte sig dårlig tilpas. Han rej-
ste sig fra bordet og var svimmel, 

så Karen og Jens Michael tog 
hver sin arm om ham, men kunne 
ikke holde ham, og han gled ned 
på gulvet og var væk. Jens Mi-
chael ringede straks efter lægen, 
og Karen sad og kaldte ”Christian, 
Christian, Christian du må ikke dø 
fra os.” Inden lægen nåede frem, 
var Jens Christian vågnet op igen, 
og sagde ”åh Karen, jeg var lige-
som inde i en lang tunnel som var 
så smuk og fredfyldt, men jeg ville 
ikke fra dig og Jens Michael.” Læ-
gen sagde, at det var afasi han 
havde haft, og der blev ikke gjort 
yderlig. 3 måneder senere fik 
Jens Christian stærke smerter i 
brystet og blev indlagt på Kjelle-
rup sygehus. Jens Michael og 
Karen havde travlt i marken, men 
pludselig siger Karen, ”Åh jeg fø-
ler, at der er sket noget med Chri-
stian, jeg er nødt til at kommer 
derover.” En nabo kørte Karen til 
sygehuset, hvor hun blev mødt 
med bebrejdelse af personalet, 
for Jens Christian var lige faldet 
om af en blodprop, og nåede lige 
at råbe ”Karen”. De genoplivede 
ham, men han havde det ikke 
godt, men blev alligevel kort tid 
efter sendt hjem, hvor der så kom 
en hjemmesygeplejerske og gav 
ham medicin. Samtidigt var 
Svend Åge også meget syg med 
dårlige lunger. Der kom en hjem-
mehjælper og vaskede ham og 
hjalp ham, for Karen havde jo og-
så dyrene at passe og malknin-
gen. Det var en hård tid, og Jens 
Christian fik flere blodpropper og 
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blev indlagt i Silkeborg og var 
temmelig dårlig. De fik en hus-
bondafløser til at passe dyrene, 
men på et tidspunkt var der tre 
køer, der skulle kælve, og afløse-
ren kørte hjem efter endt gerning. 
Jens Michael skulle passe sit ar-
bejde og tjene penge til gården, 
så Karen måtte hjem fra sygehu-
set for at holde øje med de kælv-
ninger. Det var umuligt at få til at 
hænge sammen. Lægen mente 
Jens Christian skulle på plejehjem 
”du kan ikke alene klare plejen i 
døgndrift, og han får også sonde-
mad, ” ”ja, men det kan jeg vel 
lære at give,” sagde Karen. Ende-
lig gav lægen lov, og Jens Christi-
an kom omsider hjem på gården. 
Sygehuset sagde, at de ikke hav-
de personale til at hjælpe før næ-
ste dag, og han var meget dårlig 
og Karen skulle ud og malke. Ka-
ren var virkelig presset og bad en 
stille bøn til vorherre,” hvordan 
skal jeg da få alt det her gjort,” og 
lige da, synes hun at der gled en 
skygge forbi, og hendes gamle 
veninde Bodil og Holger fra Als 
var lige kommet ind ad døren. De 
ville skyndsomt køre igen, da de 
så hvor dårlig Jens Christian var, 
men Karen bad hende blive og 
passe ham, mens hun var ude i 
stalden. Bodil arbejdede på et 
plejehjem, og kunne fint hjælpe 
med plejen. De blev nogle dage 
og hjalp Karen med at flytte om i 
stuen, så der blev plads til en sy-
geseng og Karens seng ved siden 
af. Næste dag kom både sygeple-

jerske og hjemmehjælper, og Bo-
dil hjalp Karen med diverse gøre-
mål. Der kom samtidig en hjem-
mehjælper til Svend Åge hver 
dag, og der var altid en stor bun-
ke vasketøj. 
   Da Christian stadig var forfær-
delig urolig, ringede Karen om råd 
til Karnøe, som dengang var læge 
på Mandø. ”Prøv at trappe ham 
langsomt ud af noget af medici-
nen og skriv det op,” det gjorde 
Karen i samarbejde med sygeple-
jersken. Han blev mere rolig og 
var tryg hjemme ved Karen, og 
når hun var i stalden, sad Karl 
Ejner hos ham.  Sonden genere-
de ham voldsomt, og Sygeplejer-
sken og Karen blev enige om at 
prøve at made ham i stedet, det 
tog 1½ time hver gang. Karen fik i 
hele denne periode god hjælp fra 
Sygehuset i Silkeborg.  
   Da de nåede til november 1986, 
kom alle børnene hjem, og også 
Karens mor var der, og de bad 
pastor Stobbe komme ud og hol-
de en nadver sammen med dem. 
De gik alle i seng, og Karen lå i 
Christians arme, hvor Karen talte 
til ham om, at han gerne måtte 
give slip, nu havde han set dem 
alle sammen, og at Karen ville 
gøre alt for at Jens Michael kunne 
blive på gården. Kl 3 om natten 
listede Lise Lotte ned til dem (de 
andre sov alle oppe på loftet) og 
sagde til moderen, at hendes far 
havde stået oppe ved hendes 
seng og hun følte han kaldte på 
hende. Lise Lotte siger ”mor, far 
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siger han er død” Karen springer 
op og tager om ham, hvor han 
trækker vejret én gang og ser op 
med strålende øjne, og udånder. 
Alle kommer op og Jens Michael 
tænder nogle lys og spiller et par 
salmer, som faderen havde holdt 
af. De ringer til lægen og spørger 
om, de må give ham sit sølvbryl-
lupstøj på, og pigerne gør ham i 
stand. Næste eftermiddag synger 
de ham ud, med hjælp fra flere 
naboer og venner. Der var over 
100 til begravelsen, hvorefter de 
havde en mindesammenkomst i 
forsamlingshuset og serverede 
suppe. 
 
Svend Åge 
   Efter Jens Christians død kom 
Svend Åge til undersøgelse på 
sygehuset, og han havde ryger-
lunger. Han havde altid elsket, 
når der kom gæster eller de var i 
byen, at sidde og ryge og få lidt 
godt mad. Han kunne altid under-
holde hele bordet. De sidste par 
år kom der hjemmehjælpere og 
hjalp ham, og hvis det var en ung 
pige, så var det rigtig godt, men 
hvis det var en ældre, så nægte-
de han. Han blev kun dårligere og 
dårligere, og til sidst udsatte Lise 
Lotte sin eksamen og kom hjem 
og passede ham. En dag var der 
en del folk på besøg, og de sad 
oppe på hans værelse og snakke-
de og lavede sjov med Svend 
Åge. Karen gik frem og tilbage fra 
værelset og til køkkenet, og så 
kaldte Lise Lotte og løftede dynen 

op, og viste at hans ben var helt 
sorte, og han trak vejret besvær-
ligt, og stille udåndede han. Karen 
gik i køkkenet til de besøgende 
og fortalte at Svend Åge lige var 
død, nej det ville ingen tro på, for 
de havde jo lige snakket med 
ham. Det skete i maj 1988. Julen 
forinden fik Karen en pels af 
Svend Åge, som han havde bedt 
Lise Lotte om at købe. Som han 
havde sagt til Lise Lotte, ”Jeg har 
ikke altid været så god ved Karen, 
men hun har altid taget sig af os 
og været der, så jeg vil gerne give 
hende en pels som tak.”  
 
Karl Ejner 
   Derefter følte den tredje broder 
Karl Ejner sig meget ensom, og 
han kunne ikke rigtig holde til no-
get. Han har altid døjet med at 
være maniodepressiv, men så 
længe der var folk at snakke med 
og arbejde at gøre, så gik det. De 
fejrede Karl Ejners 80 års fødsels-
dag i Frederiksdal forsamlings-
hus, hvor han var godt tilpas og 
fik en fest. Når han var manisk, 
kunne han finde på at bestille en 
tur med avisen til Sverige, og når 
han så var hjemme igen, kunne 
han ikke engang spise selv. Han 
levede til 1994, og de sidste må-
neder sagde han til en hjemme-
hjælper, at han ønskede at kom-
me på plejecenteret, hvor de hav-
de tid til at være hos ham, for Ka-
ren havde ikke meget tid til det. 
Der var lige en plads, så han kun-
ne godt komme derind, men han 
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blev skuffet, for han var stadig 
meget alene. Karen kunne ikke få 
hjælp til malkningen, Jens Micha-
el havde travlt på hans arbejde, 
så det kneb med at få tid til at sid-
de hos Karl Ejner til sidst på pleje-
hjemmet, hvor han stadig blev 
dårligere. Der var netop også be-
søg fra Sverige, og de nåede lige 
at komme ind og hilse på Karl 
Ejner, og dagen efter døde han. 
Henrys kone Rita og Karens dat-
ter Lise Lotte sad hos Karl Ejner 
de sidste halvandet døgn. Deref-
ter blev han sunget ud, og kørt til 
kapellet i Silkeborg, fordi det var 
så varmt. Rustvognen kørte ud og 
vendte i gården på Østre Sten-
holtgård, så han kunne tage den 
sidste afsked. Ulla fra Sverige 
bagte boller imens og dækkede 
kaffebord til alle bagefter. 
 
Arbejde og fremgang 
   Efter tiden med mange menne-
sker på gården, boede der nu kun 
Karen og Jens Michael. Jens Mi-
chael blev opfordret af postvæse-
nets områdedirektør, som tidlige-
re havde været på Silkeborg post-
hus, til at overtage en lederstilling 
for Bording og Ikast posthuse. 
Jens Michael rådførte sig med sin 
mor, hvad hun mente. Han var lidt 
ærgerlig over at skulle flytte fra 
Silkeborg, hvor han var godt i 
gang med at oplære nogle nye 
medarbejdere, og følte at han 
svigtede dem. Men Karen rådede 
ham til at tænke på sig selv, for 
det var også et rigtig fint tilbud og 

til en højere løn, og han stod må-
ske også bedre, hvis der ville 
komme fyringsrunder. Han blev 
senere rost for sit arbejde, for det 
var sjældent, at et posthus gav 
overskud, og det fik han det til. 
Han blev også meget glad for at 
arbejde der. 
   Efter Svend Åge døde i 1988, 
skulle Jens Michael gøre arven 
op med søstrene og skattevæse-
net. Da var de så heldige, at 
Stenholtskov blev fredet, og de fik 
udbetalt en pæn sum penge, lige-
som de øvrige lodsejere af Sten-
holtskov også modtog en erstat-
ning. Det var med til at klare disse 
udgifter. I 1990 var Karen heldig 
at arve fra sin tante Maren, altså 
Karens farbroders kone, hende 
som havde kørt Karen til joban-
søgning på Østre Stenholtgård i 
sin tid. Marens søster og Karen 
skulle deles om indbo og det hele, 
idet Karen altid har haft en del 
med Maren at gøre, da Maren 
aldrig selv fik børn. De møbler 
Karen i dag har i sit hus er arvet 
fra tante Maren, da Karen ingen-
ting tog med sig fra Østre Sten-
holtgård. Da Karl Ejner døde i 
1994, skulle der igen gøres op 
med pigernes arv, men da solgte 
de deres mælkekvote, idet Jens 
Michael ville omlægge driften til 
fedekvæg.  
   Allerede i begyndelsen af 
1980’erne, kort tid efter Jens Mi-
chael havde overtaget gården og 
fået bygget en maskinhal, købte 
han en brugt Dronningborg meje-
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tærsker, som han selv istandsatte 
og holdt ved lige. Det nåede hans 
far også at se, og det gjorde ham 
stolt at opleve sønnens indsats. 
Der kom nyt tag på laden, og den 
blev lavet om til kornmagasin. 
Samtidig fik Jens Michael en kon-
sulent til at hjælpe med jordprøver 
og markplaner. Hans far roste 
ham meget, for han havde aldrig 
troet, at marken ville komme til at 
give så godt, men der var også 
gode priser på raps og korn på 
den tid. I 1980’erne var Århus 
Amt i gang med at lægge planer 
for heden. Der kom en hel dele-
gation fra amtet ud og så på he-
den, og meddelte at der kom en 
ny miljøplan fra årsskiftet. Jens 
Michael havde læst, at hvis jorden 
var pløjet inden 1. januar, så ville 
restriktionerne ikke gælde for det 
pløjede. De lånte derfor en plov 
fra Hedeselskabet og fik he-
destykket pløjet inden årsskiftet. 
De følgende 5 år plantede Karen 
og Jens Michael 100.000 juletræ-
er på jordstykket. Han købte en 
plovgruber fra Hedeselskabet, for 
at lave en fure til at plante i. Såle-
des brød han al, så det var muligt 
at grave ned og plante. Karen gik 
senere og formklippede disse 
træer og de solgte mange til Fre-
dericia, Holland med mere. De 
måtte også ud og fælde træer 
andre steder, for at klare efter-
spørgslen. Senere hvor de også 
havde nobilis gran, klippede de 
grønt i stor stil, og bundterne gjor-
de Karen ofte klar om aftnerne til 

over midnat. Ligeledes kørte Jens 
Michael med de forskellige maski-
ner om aftenerne efter endt ar-
bejdsdag på posthuset.  
 
Agn-indsamling 
   Karen var begyndt at samle agn 
fra de egetræer som de havde 
satset på, det var sorten Vintereg, 
som er den oprindelige og hårdfø-
re egetræstype på egnen. En-
gang kom Carl Møller forbi, (hans 
fætter var ansat ved Hedeselska-
bet) og han oplyste, at Hede-
selskabet var meget interesseret i 
agn fra disse træer. Fætteren fik 
arrangeret en hel delegation af 
EU-fagpersoner kom ud for at 
godkende og kåre træerne og 
agnene, som solgtes under nav-
net ”Stenholt Vintereg.” De blev 
eksporteret til Norge, USA og 
mange andre steder. De betalte 
en pæn kilopris, da der var efter-
spørgsel på vintereg. Karen sam-
lede i mange år agn fra septem-
ber til december i Stenholt skov, 
og når så Jens Michael kom hjem 
fra arbejdet, blev spandene hen-
tet hjem. Senere investerede 
Jens Michael i udstyr, som kunne 
afhjælpe det fysiske arbejde. Det 
gav godt med agn ca. hvert 3. år 
og så kunne der indsamles i tons-
vis. 
 
Flere forbedringer 
   I 1999 blev det besluttet, at der 
skulle bygges et ordentligt værk-
sted, hvor der tidligere havde væ-
ret et mindre hus med jordgulv. 
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Da det skulle ryddes, kom muse-
umsleder fra Klosterlund Søren 
Poulsen, for at bese de gamle 
ting. Han blev begejstret og fik lov 
at tage, hvad de kunne bruge på 
museet. Det var bl.a. en egekane, 
en gammel hånd/brandslukker 
med messinghåndtag, som stam-
mede fra Karens mand, som hav-
de været brandfoged. I gulvet gra-
vede han og fandt en masse sme-
dede jernsøm. Der var også et 
gammelt blikskur med jernstruk-
tur, som Søren også ville have 
med.  
   De fik bygget en udestue til i år 
2000 og året efter fik Karen ende-
lig sit nye drømmekøkken. De 
gravede gulvet op 1 meter ned og 
fandt en masse gamle muselig og 
fælder. Det tog et år at få renove-
ret det hele, og de fik så varme i 
gulvet både i køkkenet og i bade-
værelset. Det gamle komfur, som 
de tidligere havde brugt meget, 
ville de gerne bevare. Ingen af de 
lokale murere havde forstand på 
dette, men de fandt en murer fra 
”Den Gamle By” i Aarhus som 
kom ud og renoverede det. Kom-
furet står som et klenodie i køkke-
net og fungerer fuldstændigt og 
Jens Michael kan nu bage pande-
kager til sine børn, så de også 
kan få et indblik i tidligere tiders 
brug. Da komfuret i sin tid kom til 
gården, fortalte Svend Børge, (en 
nabo) at alle skulle ud og se det 
flotte komfur, der var kommet til 
egnen. Det var Karens svigerfor-
ældre der i sin tid rejste til Silke-

borg og købte komfuret. Der er en 
kæmpeovn i komfuret, hvor Karen 
sagtens kunne stege en stor kal-
kun. Når der skulle sælges jule-
træer på gården, ville Wedel 
Frank (hans morfar var Anton 
Frank, og født på gården) fra Sil-
keborg, at der skulle tændes op i 
det gamle komfur, og så ville han 
servere gløgg til gæsterne. Hele 
Østerallé i Silkeborg kom hvert år 
derud efter juletræer. De gik i en 
lang række forbi køkkenet og fik 
hver et glas gløgg, og Karens tag-
selv-bord med hjemmebagte 
småkager, og de gik videre ind i 
stuen, hvor de hyggede sig og 
sang. 
 
Ferie 
   I 2002 kommer Carl Møller ud 
og foreslog, at hans kone og ham 
ville komme ud at bo på gården i 
en uge, og så skulle Karen og 
Jens Michael rejse til Sverige og 
besøge deres venner der. ”I har 
aldrig holdt ferie, nu synes vi, at I 
skal rejse afsted”.  Det blev en 
virkelig dejlig tur, hvor de startede 
hos Bergmann i Linnkjøbing, hvis 
kone var død, og han selv var 90 
år. De skulle besøge hans datter 
Rose Marie, som havde middags-
maden klar, og derefter kørte han 
rundt og viste dem omegnen, og 
de kom forbi den gamle danse-
plads i Linnkjøbing. Han bød Ka-
ren op til dans og sagde i en om-
favnelse,” tænk, at jeg skulle få 
den oplevelse at se Karen igen.” 
Senere kørte han ud til Bergs slu-
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ser, for at vise Jens Michael dem. 
Derefter til Kungsbro, hvor Karen 
havde tjent, men alt var forandret. 
Det var lavet om til 6 lejligheder, 
men dog kunne Karen vise vindu-
et til det værelse, hun havde haft. 
Det blev en dejlig tur rundt i Sveri-
ge med besøg hos gamle venner 
og med mange oplevelser og min-
der. Jens Michael sagde efter 
turen ”altså mor, hvor må de da 
have været glade for dig, sikken 
en velkomst vi har fået alle veg-
ne”.  
En ulykke 
Jens Michael og Karen købte 17 
tdr land af naboen, som han ville 
have til fedekvæget. Næste dag 
gik Karen tidligt om morgenen og 
fodrede, og lige da hun tog de 
sidste flager halm fra en bigballe, 
faldt noget tungt pludselig ned på 
ryggen. Der faldt flere tunge big-
baller ned over Karen, der lå be-
gravet i mørke og helt lammet i 
ryggen. Karen råbte højt ”åh, gud 
hjælpe mig,” og så var det lige-
som, lammelsen forsvandt og hun 
fik sig møvret på maven ud til ve-
jen efter 4 timer. Der kom en 
landmand kørende, som hjalp 
Karen og fik ringet efter en ambu-
lance. Hun blev spurgt om sin 
fødselsdag og sagde, ”jeg er jo 
født i 35” – ”nej, nu snakker du 
vist i vildelse, for bonden sagde 
en kone i 50`erne.” Det skete en 
mandag og scanningen viste at 
hele venstre knæ var knust og 
begge ben var brækket og kun 
pulsåren var hel. Hun var indlagt i 

Silkeborg, men først om torsda-
gen fandt de en specialist, der 
kunne komme og operere og 
skrue bruddene rigtigt sammen, 
og hun fik et stort stativ rund om 
benet. Karen måtte endelig ikke 
støtte på benet og blev hjemsendt 
efter en uge. Da kom Ulla 
Løfstrand i 14 dage og hjalp Ka-
ren, lavede mad og fodrede også 
dyrene om morgenen. Jens Mi-
chael undrede sig over, at Ulla 
kunne lave dansk mad,” nå ja, 
men Karen har jo lært mig godt 
op.” Derefter kom Karens søster 
Hilda og tog fat i 3 uger, da hun 
netop havde mistet sin mand. Der 
kom andre folk og hjalp til med 
haven og frugthøsten. Efter Karen 
fik fjernet stativet, skulle der gå en 
hel måned, inden hun måtte støt-
te på benet. ”Derefter skal du til 
genoptræning,” sagde lægen, ”du 
kommer aldrig til at kunne cykle 
igen.”  Det var virkelig en nedtur 
for Karen, at der skulle gå så læn-
ge inden hun kunne være aktiv 
igen. Men endelig kom datoen til 
genoptræning, men nogle dage 
før prøvede Karen at gå lidt der-
hjemme. Hun gik 600 m ned til 
dyrene og tilbage igen, det var 
utroligt hårdt, men benene holdt til 
det. Der kom en stor ambulance 
for at hente Karen, og hun bad 
chaufføren om at tage pottestol, 
støttestativ og kørestol med tilba-
ge til sygehuset. Da de kom ind 
på sygehuset, spadserede Karen 
uden stok eller noget hen til læ-
gen og sygeplejersken, ”nåh, du 
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behøver da vist ikke genoptræ-
ning” sagde de overraskede. 
Efter alt var ved at blive normalt 
igen, bestemte Karen og Jens 
Michael, at de skulle til at have 
afsluttet Jens Michaels overtagel-
se af gården. Der var kun en sjet-
tedel tilbage, som Karen skulle 
have udbetalt. Sammen med sin 
opsparing var hun nu i stand til at 
købe et hus i Kragelund. 
I eftersommeren 2004 traf Jens 
Michael Lotte fra Skagen på net-
tet, og de bliver gode venner og 
hun flyttede ind i december. De 
blev gift i april 2006, og i 2009 
fødtes Johan Christian Frank, og 
stor blev glæden da Christine 
Catharine Frank også kommer til 
verden 2 år senere. På denne tid 
valgte Jens Michael at afslutte sit 
job hos Postvæsenet, da der skul-
le ske en del sammenlægninger 
og strukturændringer, og samtidig 
var blevet mere brug for ham der-
hjemme med småbørn. Desværre 
blev de skilt et par år efter og skif-
tes nu til at have børnene en uge 
ad gangen. Det samarbejde går 
fint nu, og de har et par glade 
børn. Christine er en meget krea-
tiv og sød pige, og hun har taget 
lovning på farmors symaskine. 
Johan ligner familien, og han 
hjælper godt til med alt udenfor, 
især i skoven og sammen med 
sin far. Han drømmer i dag om at 
blive 8. generation på Østre Sten-
holtgård, og han sparrer flittigt alle 
sine penge op til engang.  
Karen kommer fortsat meget på 

gården, hvor familien og mange 
gamle venner også stadig nyder 
at mødes. Hun fejrede i år sin 85 
års fødselsdag i flot stil med stor 
fest og godt 80 gæster med musik 
og dans, sange og taler. Jeg må 
sige, at jeg har stor respekt og 
beundring for denne usædvanlige 
dygtige, ihærdige og gæve kvin-
de, som alle dage og stadig er 
utrolig gæstfri, rask og rørig og 
rank og flot påklædt og med en 
fantastisk hukommelse. På trods 
af, at Karen næsten ikke kan se, 
passer hun selv huset og haven, 
og hun laver fortsat meget god 
mad og bager også en hel del. Ja 
og selvfølgelig hjælper Jens Mi-
chael, andre i familien og venner 
hende med nogle ting og sager. 
Jeg har nydt disse besøg, hvor 
jeg har skrevet hendes livsberet-
ning ned, og hvor vi også har 
valgt at undlade noget.  
Med ønsket om alt godt for Karen, 
maj 2020 - Annie Pedersen.     
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   Den 26. juli 1880 døde en ung 
pige fra Silkeborg på Aarhus fat-
tiggårds sygehusafdeling. Hun 
blev kun 20 år gammel, men hen-
des død blev afslutningen på en 
meget krank tilværelse i Aarhus. 
    Hun blev ganske givet offer for 
en tendens, der var typisk for slut-
ningen af 1800-tallet.  
   I sidste halvdel af 1800-tallet 
kom der for alvor gang i industria-
liseringen i Danmark. Det resulte-
rede i en stigende land - by van-
dring og dermed en kraftig urbani-
sering. Byer som København, 
Aarhus, Aalborg og Odense fik i 
perioden 1860-1890 en kraftig 
befolkningstilvækst.  
   En rigtig stor gruppe unge men-
nesker fra forskellige egne af Midt
- og Østjylland rejste ind til Aar-
hus for at søge lykken. De ønske-
de ikke at forblive karle og piger 
ude på landet, så storbyen lokke-
de. For alle blev det dog ikke den 
store lykke – tværtimod, idet det i 
mange tilfælde slet ikke lykkedes 
for dem at finde beskæftigelse og 
dermed levebrød i den hastigt 
fremvoksende by.  
   Hvis det ikke lykkedes for en 
ung kvinde at få et fast arbejde i 
Aarhus, kunne hun tage hjem 
igen til Elev eller Silkeborg eller et 
sted, hvor der var arbejde, og det 
gjorde sikkert de fleste. Ellers var 

der groft sagt tre store F’er som 
mulighed: Forbrydelser, Fattigvæ-
senet eller at hutle sig gennem 
tilværelsen som ”Falden kvinde” - 
d.v.s. blive prostitueret.  Det er et 
eksempel fra denne sidste gruppe 
i Aarhus, som vil blive behandlet 
nærmere i det følgende, som gi-
ver et dramatisk og uhyggeligt 
billede af en sådan ung piges til-
værelse i perioden 1878-1880. 
   Det vigtigste kildemateriale er 
en række protokoller over løsagti-
ge fruentimmere, som fortæller 
om advarsler, straffe og tilhold 
1875-1905 og 1896-1906. De er 
opbevaret i Aarhus Byfoged arkiv. 
  
Lovgivningen 
   Almindeligt kendt er flosklen 
”Prostitution er kvindens ældste 
erhverv”. Men gennem tiden har 
der altid været divergerende hold-
ninger til fænomenet.  Går vi tilba-
ge til Aarhus i 1870’erne var der 
blandt befolkningen og de offentli-
ge myndigheder overvejende to 
synspunkter på prostitution. Aboli-
tionisterne ville afskaffe prostituti-
onen ud fra moralske grunde. 
Reglementaristerne mente ikke, 
at prostitutionen kunne forhindres, 
men at man til gengæld ved hjælp 
af kontrol og et reglement ville 
kunne skabe større sikkerhed 
med hensyn til kønssygdomme-

En falden kvinde fra Silkeborg  
Af Erik Hansen 
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ne. Så for reglementaristerne var 
det sanitære af større vigtighed 
end det moralske, idet man anså 
en bekæmpelse af erhvervet for 
umulig.  
   I første omgang var det dog 
forbud, det handlede om.  I Straf-
feloven af 1866 § 180 fremgik det, 
at ”fruentimmer, som imod politi-
ets advarsel søger erhverv ved 
utugt, straffes med fængsel.”  I 
1871 blev der imidlertid vedtaget 
en lov, som i provinsen gjorde det 
muligt for politiet at oprette en 
såkaldt ”administrativ praksis” til 
håndtering af prostitutionen. Det 
vil sige, at hvis de kommunale råd 
kunne blive enige om at lave et 
regulativ, så kunne man tolerere 
en kontrolleret prostitution. Man 
skulle dog afvente udviklingen i 
København, hvor der først kom 
en ordning i 1877. Så længe kun-
ne man ikke vente i Aarhus.     
   At det sanitære spillede en stor 
rolle, fremgår af ”Lov om foran-
staltninger til at modarbejde den 
veneriske smittes udbredelse af 
10. april 1874.” I § 3 tales der her 
om at give advarsler til de kvin-
der, der ikke er undergivet et re-
gulativ, men det er i § 5, at det 
afgørende er at læse. Her bliver 
det slået fast, at politiet kan give 
en kvinde ”... tilhold til politiproto-
kollen om at underkaste sig læge-
undersøgelse til bestemte tider og 
om at anmelde enhver forandring 
af bopæl…”. Man ville altså gerne 
sikre sig en grundig kontrol med 
de pågældende kvinder. 

Regulativ i Aarhus 
   I Aarhus blev spørgsmålet om 
prostitutionen drøftet på Byrådets 
møder op igennem 1870’erne, og 
der var en vis interesse for at op-
rette egentlige bordeller. Derfor 
blev der indhentet materiale fra 
København, hvor der fandtes kon-
krete regulativer for bordeller. I 
1877 gik diskussionen dog i stå, 
og de tanker og planer, man hav-
de drøftet, blev tilsyneladende 
skrottet. I stedet blev der med den 
nye politimester Thorup, fra 1878 
lavet et system baseret på et reg-
lement, som var udarbejdet af 
politimesteren selv. Det byggede 
dog for en stor del på punkter, 
som tidligere havde været be-
handlet i Byrådet. Politimesterens 
procedure accepterede politikerne 
stiltiende, men da reglementet 
aldrig blev vedtaget på et byråds-
møde, var den reglementering af 
løsagtige fruentimmere, som fore-
gik i perioden 1878-1887, i virke-
ligheden ulovlig. Den byggede 
lovmæssigt især på loven af 1874 
§§ 3 og 5.      
   Reglementet blev udleveret til 
kvinder, der meldte sig frivilligt, 
eller til kvinder, der havde over-
trådt modtagne advarsler flere 
gange. Der var i det sidste tilfæl-
de tale om en tvangssituation. 
Alternativet for disse kvinder var 
hjemsendelse til fødekommunen 
eller en fængselsstraf. 
 
Reglementet 
   Det udleverede reglement be-
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stod af i alt 14 paragraffer, hvor 
der blev givet skrappe retningslin-
jer for de reglementerede kvin-
ders liv og færden. Udover den 
lægelige kontrol, som bestod af to 
ugentlige lægevisitationer, og bo-
pælsopgivelsen, var der en række 
bestemmelser om kvindernes ad-
færd i forhold til det offentlige 
rum. De måtte f.eks. ikke banke 
på ruden eller vinke til folk ude på 
gaden; de måtte ikke gå på torve-
ne eller Skolebakken og Havne-
gade efter klokken 12, hvor det 
almindelige borgerskab dukkede 
op. Risskov var tabu og ligeledes 
Vennelyst – områder, hvor den 
almindelige befolkning kom for at 
hygge sig eller opleve fester.     
   Almindelige cafeer og restau-
ranter var forbudte områder; kun 
på beværtninger med offentlig 
dans måtte pigerne komme. Skul-
le de i teatret, måtte de møde op i 
meget god tid før en forestilling og 
kun sætte sig på pladser anvist af 
politiet. De måtte ikke ytre bifald 
eller mishag under forestillingen 
og ”… skal overhovedet på en-
hver måde undgå at gøre sig be-
mærket.”  
   Denne sidste bestemmelse ud-
gør reelt essensen i prostitutions-
reguleringen i Aarhus. ”Ondet” 
blev tolereret – det kunne man 
ikke slippe for, men det skulle 
foregå sådan, at den almindelige 
borger blev mindst muligt konfron-
teret med det.  Borgerskabet kun-
ne undgå problemerne, hvis det 
ønskede det, men kunderne vid-

ste, hvor de kunne finde ”varen”.  
   Hvem var det så, der endte i 
prostitution? I nogle tilfælde var 
der tale om piger med lav intelli-
gens; det kunne være piger, som 
var blevet forført, voldtaget eller 
på anden måde kommet i ulykke.   
Det er givet, at for nogle piger/
kvinder var det den bitre nød, der 
fik dem ind i prostitution, men det 
kan ikke nægtes, at der var en del 
penge at tjene på de seksuelle 
ydelser. I 1897 var gennemsnits-
dagslønnen for en tjenestepige 
0,97 kr., og det ser ud til, at ve-
derlaget for prostitutionen i 1878 
kunne variere mellem 1 og 4 kr. 
Til gengæld blev der betalt relativ 
høj husleje i de ”tolererede huse”. 
 
Den tolererede prostitution 
   I perioden 1878-1906 har der i 
Aarhus været 642 kvinder, som 
på et tidspunkt har været noteret i 
politiets protokoller for utugtigt 
erhverv. Af de 642 var der 365, 
som kun havde en enkelt påtale 
hos politiet. D.v.s. at de har fået 
en enkelt advarsel, hvorefter de 
måske er rejst hjem, har fået ar-
bejde – eller har været så kloge/
smarte, at de har formået at und-
gå politiets kontrol. Det samlede 
antal kvinder beskæftiget med 
prostitution er givetvis højere end 
det registrerede antal. 
   Ud af de 642 kan så udskilles 
en hård kerne, som i perioden 
1878-1887 var underlagt det re-
gulativ, som politimesteren med 
byrådets stiltiende accept havde 
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godkendt. Det drejer sig om en 
samlet gruppe på 34 kvinder – 
enkelte af dem var aktive hele 
perioden, andre i kortere tidsrum.  
 
Jensine fra Silkeborg 
   Det er i denne lille, hårde kerne 
af såkaldte § 5-kvinder, at vi skal 
finde den unge kvinde fra Silke-
borg. Som hendes historie fortæl-
ler, var hun dog kun en del af den 
registrerede gruppe i en kort peri-
ode, inden hun døde. 
   Jensine Christine Emilie Sven-

ningsen er født i Silkeborg den 
16. december 1859 og blev døbt i 
kirken den 9. april 1860. Hun var 
datter af en ugift fabriksarbej-
derske på 20 år, og en rebslager-
svend på 22 år blev udlagt som 
barnefader. De to forældre blev 
den 27. marts 1866 gift. Den soci-
ale baggrund er meget typisk for 
de piger, som endte i prostitutio-
nen. 64 % af de registrerede kom 
fra gruppen af faglærte og ufag-
lærte.  
    Silkeborg er på dette tidspunkt 

Jensine boede ifølge Folketællingen 1870 i Nygade i hus nr 110, der er det nuvæ-
rende nr. 15 – her set fra gården. Hvad der gjorde at Jensine 8 år senere gik til 
bunds i samfundet ved vi ikke. Billedet er fra ca. 1925 og personen på billedet har 
ikke noget med sagen at gøre. 
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endnu et nybyggersamfund, efter 
at Drewsen kom til byen i 1844, 
og moderen har formentligt været 
ansat på papirfabrikken. Hvordan 
vores hovedpersons opvækst har 
været står hen i det uvisse, men i 
slutningen af 1870’erne ser det du 
til, at hun som ung pige flyttede til 
Aarhus, hvor kildematerialet for-
tæller om hendes liv fra 22. febru-
ar 1878 til 26. juli 1880, hvor hun 

døde. 
   Første gang, vi møder hende, 
er den 22. februar 1878, hvor hun 
modtog en advarsel fra politiet ud 
fra § 180 i Straffeloven, som taler 
om ”fruentimmer, som søger er-
hverv ved utugt”. Denne betegnel-
se hæftes altid på beskrivelsen af 
de prostituerede. Hun har for-
mentligt ”trukket” på gaden eller 
på en beværtning og er derfor 

Regning  fra 1878 til Silkeborg Fattigvæsen fra fattigvæsnet i Aarhus for udgifter til 
Jensine. Kr. 7,81 for ophold på fattiggården mm. 
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blevet anholdt. Som førstegangs-
synder blev hun tildelt en advarsel 
og formentligt opfordret til at tage 
hjem til sin forsørgelseskommu-
ne. For en meget stor gruppe 
kvinder i den århusianske verden 
blev det ved denne ene advarsel, 
som blev givet, når en kvinde ikke 
kunne godtgøre, hvad hun levede 
af; hvis hun ikke havde et ”lovligt 
erhverv.” 
 
Kontakt med fattigvæsenet 
   Helt i overensstemmelse med 
den gængse praksis blev Jensine 
den 23. februar af politiet overgi-
vet til Aarhus fattigvæsenet med 
hjemsendelse for øje, da hun var 
uden penge eller erhverv. Af do-
kumenter fra fattigvæsnet i Aar-
hus fremgår det at hun allerede 
på dette tidspunkt havde været 
smittet med syfilis og været i be-
handling. Hun har altså været 
aktiv på prostitutionsområdet, in-
den hun første gang optræder i 
protokollerne den 22. februar. 
Den 27. februar sendtes et brev til 
fattigkommissionen i Silkeborg, 
som var forsørgelseskommunen. 
Silkeborg bliver forespurgt, om 
man ville refundere de omkostnin-
ger, der hidtil har været i forbin-
delse med Jensines ophold på 
fattiggården i Aarhus. Hvis det 
ikke lykkes hende at skaffe sig 
lovligt erhverv, vil hun blive sendt 
til forsørgelse i hjemstedskommu-
nen. Silkeborg svarede: ”Kan 
modtages på fattiggården”.   
   Den 13. marts blev det så med-

delt fattigkommissionen i Silke-
borg, at Jensine ville blive hjem-
sendt til forsørgelseskommunen 
fredag den 15. marts med et tog, 
der gik fra Aarhus kl. 11. Den 30. 
april 1878 sendes et brev til fattig-
kommissionen i Silkeborg med en 
regning på 7 kr. 81 øre for udgif-
ter ved hendes ophold på Aarhus 
fattiggård.  
 
Atter aktiv        
   Alt sammen er normal procedu-
re i sådanne sager, men det er 
også ganske normalt, at de på-
gældende kvinder snart igen duk-
ker op i Aarhus. Det samme har 
formentligt gjort sig gældende for 
Jensine. Advarslen har i hendes 
tilfælde ikke hjulpet ret meget. 28. 
juni figurerer hun igen i myndighe-
dernes protokoller – her fik hun 
en straf på 3 dages fængsel for 
overtrædelse af § 180. Den første 
straf lød normalt på 2-14 dages 
fængsel. Ved fornyede overtræ-
delser kunne det i værste fald 
ende med indtil 120 dage på 
Tvangsarbejdsanstalten i Hor-
sens. 
   At der er så langt mellem de to 
anholdelser kan skyldes, at politi-
et ikke alt for nidkært fulgte sager-
ne op. Når man betænker hendes 
videre forløb, er det usandsynligt, 
at hun ikke har været aktiv fra 
februar til juni, selv om hun kan 
have været hjemsendt i perioder. 
   Men hun fik nu snart helt andre 
problemer at tumle med, idet hun 
fra 4. juli til 9. december igen var 
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indlagt med syfilis. Der var stor 
fare for kønssygdomme, hvor go-
nore dog var den mest udbredte. 
Netop udskrevet fra sygeafdelin-
gen bliver hun idømt 20 dages 
fængsel igen ud fra § 180 i Straf-
feloven. 
 
Reglementeret i tolereret hus 
   Nu var myndighedernes tålmo-
dighed med hende slut. Der er i 
sådan en situation et par mulighe-
der – man kan frivilligt lade sig 
underkaste reglement, men politi-
et kan også tvinge en til at lade 
sig ”reglementere”. Hvem, der 
besluttede hvad i Jensines tilfæl-
de, fremgår ikke, men vi kan kon-
kludere, at hun fra slutningen af 
december 1878 er blevet indrulle-
ret i den lille, hårde kreds af pro-
stituerede, som holdt til i det man 
kaldte ”tolererede huse” – d.v.s. 
bestemte husnumre i Aarhus med 
flere kvinder af samme type. Her 
skulle de så leve i overensstem-
melse med det reglement, som 
tidligere er beskrevet. Det betød, 
at de som regel kun fik straffe for 
særlovgivning nemlig, hvis de 
flygtede fra hospitalsindlæggelse 
eller snød fra deres meldepligt. I 
begge tilfælde var kønssygdom-
me en bet, idet det truede deres 
muligheder for at drive deres er-
hverv.  
   I Aarhus talte man ikke om deci-
derede bordeller, selv om de 
”tolererede huse” reelt fungerede 
som sådan. At blive en del af dis-
se §5-kvinder betød for Jensine, 

at hun skulle melde enhver flyt-
ning, som også skulle godkendes 
af myndighederne. Dermed kan 
man finde de konkrete ”tolererede 
huse”, og det ses, at Jensine i 
hvert fald flyttede 12 gange i løbet 
af de to år. F.eks. boede hun 2 
gange i Teglgaardsgade 44 
(nuværende Sjællandsgade), hvor 
der boede 4 ”reglementerede” 
piger. I alt boede Jensine på 8 
forskellige adresser, som alle fun-
gerede som ”tolererede huse”. 
Hvorfor hun så ofte skiftede bo-
pæl, lader sig ikke besvare, men i 
alle hendes bosteder var der an-
dre §5-kvinder.    
   Jensines tilværelse var dog 
voldsomt præget af den kønssyg-
dom, hun havde pådraget sig, 
men meget tyder på, at sygdom-
men ikke har hindret hende i at 
passe jobbet, og det har også fået 
følger.  
   Ifølge en skrivelse fra Aarhus 
fattigvæsen til Silkeborg fattigud-
valg fremgår det, at hun den 5. 
oktober 1878 faktisk har født et 
”uægte” barn, og at barnefaderen 
bidrog med 5 kr. om måneden. 
Jensine ansøgte nu om 5 kr. pr. 
måned til underhold af barnet, 
som er sat i pleje hos dets bed-
stemor i Viborg. Om graviditeten 
uden for ægteskab, som jo må 
være undfanget omkring januar 
1878, skete som følge af prostitu-
tionen eller var selve grunden til 
at hun forlod Silkeborg vides ikke. 
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Situationen i 1879 
   Af Jensines sygejournal for 
1879 kan man se, at hun ikke rig-
tig kunne blive af med syfilissen, 
da hun over året havde gentagne 
indlæggelser: 
   Aarhus 6. januar – 30. januar 
indlagt med syfilis 
6. februar – 6, marts  
indlagt med syfilis 
31. marts - 2. maj   
indlagt med syfilis 
20. juni – 27. juni   
indlagt med syfilis 
22. juli – 1. august   
indlagt med syfilis 
8. august – 12. august  
indlagt med syfilis 
   I den pågældende periode har 
hun skiftet adresse ni gange, men 
alle adresser var som nævnt i de 
”tolererede huse.” Hun har også 
den 6. maj været i fængsel to da-
ge på ”vand og brød”, fordi hun 
brød § 10 i 1874-loven, som inde-
holdt et forbud mod at forlade 
hospitalet. 
   Det var ikke et enestående til-
fælde i prostitutionsmiljøet; man 
skulle jo ud at tjene nogle penge. 
Det var barske vilkår, og der er 
eksempler på, at en tilstrækkelig 
syg kvinde måtte sætte prisen 
ned for at få kunder. At kunderne 
kunne acceptere den risiko, kan 
man nok undre sig over. 
   Derfor må man regne med, at 
Jensine trods sin sygdom var i 
stand til at arbejde indtil februar 
1880, hvor hendes sygdom for 
alvor blev markant. Den 6. og 20. 

februar og den 9. og 30. marts 
meldtes hun syg i hjemmet. Og 
der ses igen sygehusophold dels 
6. april – 10. april og 8. juni – 22. 
juni. Nu var der kommet en yderli-
gere komplikation: hun var blevet 
gravid og fødte den 17. juli et 
dødfødt barn på fattiggårdens 
sygehus. Ni dage senere døde 
hun selv – nemlig den 26. juli 
1880. Tæller man måneder tilba-
ge, er hun blevet gravid forment-
ligt i slutningen af 1879, hvor hun 
havde en længere periode uden 
sygehusophold. Hun har på ingen 
måde været rask, men det afholdt 
hende ikke fra at udføre sit 
”erhverv.”    
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   Torsdag den 15. marts 1888 
udbrød der brand på Grøndalgård 
i Resendal i Gødvad sogn. 
Dagen efter kunne man læse føl-
gende i Silkeborg Avis: 
   ”- I Torsdags Aftes, mens Bebo-
erne var i Silkeborg, nedbrændte 
Udhusene til den S.A. Vingborg 
tilhørende Gaard paa Resendals 
Mark. 5 Køer, 4 Faar og 1 Svin 
indebrændte, ligesom Beholdnin-
gen af Avl og Fourage samt en 
Del Avlsredskaber gik op i luerne, 
Om Grunden til Ildens Opkomst 
er endnu intet oplyst. Løsøret var 
forsikret i ”Danmark” - Inventariet 
dog ikke til sit fulde Beløb - og 
Bygningerne i Landsbybygninger-
nes almindelige Brandforsikring, 
men da Resurancen for disse var 
meget for lav, kan Ejeren ikke 
undgaa et føleligt Tab.” 
   Ejeren, Søren Andersen Ving-
borg, hans svoger, Peder Saaby, 
der var bestyrer på gården, og 
dennes søn, blev indkaldt til for-
hør. 
Under forhørende kom det frem, 
at Peder Saaby havde været i 
gang med at bage i en gammel 
bygning, som lå lidt bag gården, 
og at han  ikke havde været grun-
dig nok med at slukke ilden efter 
bagningen. 
   Alle tre mænd var taget til Silke-
borg efterfølgende, og de var ble-

vet der natten over p.g.a. det dår-
lige vejr. 
   I første omgang blev den forkla-
ring godtaget, men da det så kom 
frem, at gården og løsøret ikke 
var underforsikret, men tvært 
imod var stærkt overforsikret, vir-
kede forklaringen pludselig mis-
tænkelig, og alle tre mænd blev 
fængslet. 
   Søren Andersen Vingborg boe-
de i Silkeborg, hvor han bl.a. ar-
bejdede som vægter, så måske 
var det alligevel ikke så underligt 
med overnatningen, og sagen 
mod de tre mænd løb da også ud 
i sandet i løbet af kort tid 
   Tre uger efter var den gal igen. 
Tidligt om morgenen, søndag den 
8. april 1888, udbrød der brand 
på gården Dybkjærlund i Gødvad. 
Kreaturerne og nogle vogne blev 
reddet, men ellers brændte stort 
set alt løsøre på gården. 
   Ejeren af gården, Fritz Walther, 
sendte straks besked til herreds-
kontoret i Kjellerup: 
   ”Herved melder jeg at min 
Gaard Dybkjærlund i dag Morgen 
er totalt nedbrændt. 
Ærbødigst 
F. Walther 
D 8 April 1888.” 
 
   Dagen efter, mandag den 9. 
april 1888, stod følgende i Silke-

Brand i Gødvad  
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borg Avis: 
   ”I Gaar Morges nedbrændte 
totalt den Proprietær Walther til-
hørende Ejendom ”Dybkjærlund” 
paa Gjødvad Mark. Kreaturerne 
og nogle Vogne bleve reddede, 
men i øvrigt brændte omtrent alt 
Løsøre. Dette var assureret i 
”Danmark”. Bygningerne i den 
alm. Brandforsikring for Land-
bobygninger. Om Aarsagen til 
Ildens Opkomst vides endnu intet 
paalideligt.” 
 
   Politibetjent Jensen blev sendt 
til brandstedet, for at finde år-
sagen til branden, og karlene på 
gården, Niels Sørensen og Martin 
Peter Christensen, blev anholdt, 
mistænkt for brandstiftelse, og 
underkastet forhør. 
   Forhørerne handlede i høj grad 
om hvem der havde været hvor, 
hvilke døre, der havde været 
åbne og lukkede i gårdens ud-
bygninger den morgen branden 
opstod, om det var muligt for 
fremmede at komme ind og, for 
Niels Sørensens vedkommende, 
om hvor hans tændstikker havde 
været. 
   Under forhørerne kom det også 
frem, at Niels flere gange, med 
hjælp fra Martin, havde stjålet 
æbler og flæsk fra ostekælderen, 
og at de to, i samarbejde med 
pigen Ane Kathrine Nielsine Jen-
sen, havde stjålet brændevin fra 
spisekammeret. Rapserierne kom 
næsten til at fylde mere i 
forhørerne af de to mænd, end 

branden. Men da gårdejeren, Fritz 
Walther, blev gjort bekendt med 
forseelserne, ønskede han ikke at 
anmelde sine tjenestefolk, og 
branden blev igen hovedsagen. 
   Den 12. april 1888 skrev Silke-
borg Avis videre om sagen: 
”Om Ildebranden paa Dybkjær-
lund” meddeles os, at en Karl blev 
anholdt og underkastet forhør for 
formèntlig begaaet Uforsigtighed 
ved Tobaksrygning. Forhøret 
godtgjorde dog ikke dette, hvorfor 
Karlen slap fri. Senere skal et Par 
større Drenge have været under-
kastet Forhør i lignende Retning. 
Der er dog intet oplyst om Bran-
dens Opkomst.” 
   Fritz Walther kom også i forhør 
og måtte redegøre for hvert skridt 
han havde taget dagen før bran-
den, og hans økonomiske forhold 
blev undersøgt. En måned efter 
branden fik han dog rettens ord 
for, at han ikke var indblandet: 
”3/5 88 
   Ved den endnu verserende un-
dersøgelse angaaende en den 8 
f.M. stedfunden Brand paa Dyb-
kjærlund er Intet fremkommet, 
som kan medføre Ansvar for 
Gaardens Eier, Proprietær Wal-
ther.” Imidlertid var der dukket en 
anden mistænkt op.  Skolelære-
ren i Gødvad, Søren Kristian Sø-
rensen, skrev et brev til sognefog-
den samme dag, som branden 
var opstået: 
 
”Gode Ven! 
   Ved i Dag at Komme til at tale 
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med Kristian Jensen angaaende 
Branden, sagde han, at Fattig-
gaardsbestyreren, Joh. Lysdal, i 
morges tidlig havde set en mis-
tænkelig Person ved den østre 
Side af Fattiggaarden, han saa 
henimod Walthers Gaard, og sag-
de, at han kunde ikke forstaa: 
hvorledes Ilden der var kommen 
op eller saadan noget lignende. 
Paa Joh. Lysdals Spørgsmaal om 
hvor han var fra, svarede han Fra 
Grauballe Fattiggaard, der havde 
han været c. ½ Aar. Samme Per-
son skal saa senere være blevet 
set ved Præstegaarden, hans 
Klæder vare blodige og hans ene 
Haand forreven, her blev han set 
af en af de Folk fra Balle, der i 
Dag var i Gjødvad Kirke – Han 
skal i det hele have gjort et mis-
tænkeligt Indtryk, og kunde se ud 
til at være enten fuld eller fra For-
standen.  
   Jeg meddeler dig dette, fordi 
der jo aldeles ikke kunde være 
noget usandsynligt i, at der kunde 
være Forbindelse mellem Bran-
den i Resendal og den stedfund-
ne i Dag; i det en saadan Bandit 
jo særdeles vel kunde være Op-
havsmanden og muligen, hvis 
han ikke bliver paagreben kan 
han gjøre mere.  
Venlig Hilsen S. K. Sørensen” 
 
   Da der ikke rigtig var kommet 
noget konkret ud af forhørene af 
Fritz Walther og tjenestefolkene 
på Dybkjærlund, hentede politiet 
fattiglemmet Esper Pedersen på 

Grauballe Fattiggård. 
   Det må have været ret frustre-
rende for fattiggårdsbestyreren i 
Grauballe, Mads Christian Chri-
stensen, som i forvejen havde 
fattiglemmet Inger Kathrine Pe-
dersen siddende hjemme på fat-
tiggården, hvor hun ventede på, 
at blive dømt for sit forsøg på at 
brænde Grauballe Fattiggård ned.  
Bestyrerens stakkels kone, der 
havde et nervøst gemyt, har 
sandsynligvis været skræmt fra 
vid og sans, og måske har sagen 
her været en del af grundene til, 
at han året efter tog sin afsked fra 
stillingen som bestyrer på Grau-
balle Fattiggård.  
   Esper havde, dagen før bran-
den, været til marked i Silkeborg, 
hvor han havde drukket sig fra 
sans og samling. 
   Han tumlede hjemad, og da han 
nåede til foden af Nørreskov Bak-
ke, gik han ind til ”Sandmanden”, 
som boede lige øst for gården 
Øster Kejlstrup. Herfra vaklede 
han videre mod Grauballe. Han 
faldt omkuld på vej gennem bak-
kerne, og i de tidlige morgentimer 
nåede han, blødende, forrevet og  
i stærkt forkommen tilstand, top-
pen af Nørreskov Bakke, hvor 
han søgte ind i svinestien på Ras-
mus Andersens gård, ca 1 km 
vest for Dybkjærlund, for at få 
varmen. Her fandt Rasmus An-
dersens kone, Sidsel Marie Ras-
mussen, ham omkring kl 6.30. 
Esper Pedersen var den perfekte 
mistænkte for alle parter; han var 
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fremmed i sognet, fordrukken, 
fattig, havde tændstikker i lom-
men og kunne nærmest ikke hu-
ske noget som helst om sin fær-
den den dag Dybkjærlund brænd-
te.  
   Dommeren var dog ikke helt 

sikker på, om Espers hukommel-
sestab var reelt, så han afsagde 
følgende kendelse efter Espers 
første retsforhør: 
   ”Da Esper Pedersen er mis-
tænkt for ildspåsættelse og den 
tilstand af beruselse hvori han har 

Kort over Nørreskov Bakke og de steder Espen Pedersen kom i sin bran-
dert: 1. Sandmandens hus, 2. Rasmus Andersens gård, 3. Bjørnholtgård 
(Gødvad Fattiggård), 4. Dybkjærlund, 5. Laurs Laursens ejendom, 6. Gød-
vad Præstegård, 7. Anders Pphillipsens ejendom, 8. Grøndalgård, 9. Grau-
balle Fattiggård. 
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befundet sig ved den tid da ilden 
opkom, efter det fremkomne ikke 
kan antages at have været sådan, 
at den udelukkede tilregnelighed 
eragtes: 
   Esper Pedersen bør fængsles. 
Arrestanten blev gjort bekendt 
med sin fængsling og afført.” 
   Alle sten blev vendt!  
Esper var set på Rasmus Ander-
sens gård, ved Præstegården, i 
Anders Phillipsens gård, på 
Bjørnholtgård (fattiggården) og 
ved Laurs Laursens tørvehus. 
Rygter fløj rundt i sognet. 
Esper modsagde sig selv, nægte-
de alt, og det han ikke kunne be-
nægte, kunne han ikke huske. 
Han kunne meget nemt have endt 
med at blive dømt for brandstiftel-

se, men hans redning kom, da 
Rasmus Andersen og Sidsel Ma-
rie Rasmussens søn, Anders 
Rasmussen, skulle vidne.  
Anders var blevet vækket af sin 
mor, efter at hun havde fundet 
Esper Pedersen i svinestalden. 
Han skyndte sig ikke ligefrem ud 
for at jage Esper væk, men gik 
gennem kostalden og hestestal-
den, hvor han opholdt sig et styk-
ke tid, inden han gik ud i gården, 
hvor han straks så, at Dybkjær-
lund brændte. 
   Han åbnede døren til svinehu-
set og bad Esper om at gå ud, og 
Esper begyndte langsomt at gå 
nordpå mod Grauballe. Anders 
Rasmussen kunne se, at han var 
stærkt beruset, og han vurderede, 
at Esper skulle have brugt mindst 
en time på at tilbagelægge de ca. 
950 m fra Dybkjærlund. 
   Esper slap dog ikke ud af arre-
sten lige med det samme, men 
måtte tilbringe endnu en uge bag 
tremmer. Den 18. maj 1888, efter 
endnu engang at have benægtet 
nogen sinde at have været på 
Dybkjærlund, lukkede dommeren 
sagen, og Esper kunne vende 
tilbage til fattiggården. 
   Både Grøndalgård og Dybkjær-
lund blev genopbygget. 
Grøndalgård er stadig en land-
ejendom, der dog siden har fået 
nye bygninger igen. Dybkjærlunds 
stuehus fra 1888 står der endnu, 
mens landbrugsjorden er udstyk-
ket til parcelhuse. 
 

    Lærer Sørensen.  
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   Børge var kendt viden om i træ-
drejerkredsen. I sine manddoms-
år fik han mange specialopgaver 
lige fra små saltkar på et par cm – 
og op til 4 m høje træsøjler. Vi tog 
en snak om livet i trædrejerfamili-
en, hvis centrum var Sejs. 
   Inga var født som Inga Torp i 
1934 i Mørkøv ved Holbæk. Dat-
ter af urmager Knud Veje Nielsen 
Torp og Johanne Marie Hansen.  

   Børge var født Børge Hammer i 
1933 i Sønder Snede som søn af 
fodermester Johannes Rudolf 
Hammer og Theodora Marie Jen-
sen. 
   Børges far blev senere savskæ-
rer og fik arbejde i Silkeborg hos 
H. Buchreitz på Lyngsøvænget. 
Børge kom i lære som trædrejer 
hos firmaet C.F. Christensen i 
Silkeborg. Efter lære- og soldater-
tid var der ikke arbejde længere 
ved hans fag i Silkeborg. Han gik 
arbejdsløs et stykke tid, og a-
kassen sagde til ham, at han måt-
te rejse efter arbejde, hvis han 
ville blive ved med at få under-
støttelse. Han rejste til Sydfyn til 
Gislev ved Gudme, her lå en stør-
re virksomhed med mange dreje-
de træprodukter. 
   Inga og Børge var blevet gift i 
Linå kirke i 1954. Så livet i det 
sydfynske var ikke just en drøm. 
Og det meste af lønnen gik til kost 
og logi dernede i Gudme. Det 
blev senere til andet arbejde nær 
hjemmet, ved et firma i Silkeborg, 
der havde specialiseret sig i træ-
skåle. 
   Da Inga og Børge blev gift boe-
de de til en start ved hans foræl-
dre i Sejs. Disse overlod ret hur-
tigt huset til de unge og rejste selv 
til Bredballe ved Vejle. Her boede 
Børges mors forældre – og de var 

Om kunstdrejer Børge Hammer –  
og Inga Hammer 
Af Kai Laursen og Herman Rasmussen   

Børge Hammer bearbejder en søjle 
på fire meter til en restaurant ved 
Tivoli i København. Privat foto. 
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blevet gamle. Ting passer nogle 
gange sammen. For øvrigt vendte 
svigerforældrene mange år sene-
re tilbage til Sejs og boede på 
Multebærvej. 
   Inga fortæller, at de gav 12.000 
kr. for huset, det var vurderingen, 
og som afdrag herpå gav de 250 
kr. to gange om året. Inga synes 
stadig, at det var pænt af sviger-
forældrene, at de overlod dem 
huset, sagde arbejdet op og rejste 
til en anden landsdel. 
   Når der tales om beskeden øko-
nomi fortalte Inga en historie: Bør-
ges bedstefar gav ham et større 
beløb, flere tusind kroner. Han 
tænkte på at købe jord på lyng-
bakkerne. Havde han gjort det – 
og ventet, kunne han være blevet 
rig. Bedstefaderen sagde at gjor-
de han det – det var det rene 
sand – så ville han have sine pen-
ge tilbage. Så Børge købte en 
trædrejebænk. 
   Omkring 1960 kom han i arbej-
de i Stilling hos opfinderen Hans 
Gustav Ehrenreich. Denne var 
selv trædrejer. Han havde udvik-

let en lille rund figur på en stålfje-
der – en hoptimist. I starten blev 
den drejet i træ, senere lavet i 
mange forskellige materialer. Fi-
guren blev uhyre populær og se-
nere fremstillet i Alken. Familien 
relancerede den med succes i 
2009. Inga fortæller, at hoptimist-
firmaet var et sjovt og udviklende 
sted at arbejde. 
   Den lange transporttid hver dag 
blev dog for meget for Børge. Og 
de blev enige om, at han skulle 
starte som selvstændig mester 
ved huset i Sejs. Det var i 1965. 
   Ingas barndom bestod af en 
lang række flytninger. Hun forkla-
rer det med farens ambition om, 
at det skulle gå ham godt. Han 
havde 4 søskende, som han ville 
overgå: en bror var sagfører – en 
søster bankdirektør og en anden 
søster var gift med en velhavende 
fabrikant. 
   Farens flytninger førte dem til 
Skælskør, Lemvig, Resenbro, 
Sejs og igen Lemvig. Hans arbej-
de var skiftende: urmager, repræ-
sentant, importforretning. Under 
alt dette var hans økonomi også 
dårlig. Til sidst fik han en stor ur-
magerforretning i Lemvig. 
   Hun husker konsekvensen af al 
den flytning. En søster var i lære i 
en forretning i Lemvig, men måtte 
afbryde en næsten færdiggjort 
uddannelse. Dog fik hun senere 
den afsluttet i Silkeborg. Da Inga 
skulle konfirmeres i 1948, flyttede 
familien lige før til Resenbro. Hun 
kunne så blive konfirmeret i Al-

Inga med en af Børges drejede 
træskåle. Privat foto. 
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derslyst kirke – uden at være gået 
til præst der. Det gik nu godt, 
præsten var flink. Adspurgt om 
hun i dag er vred på sin far, siger 
hun, at hun stadig savner ham. 
Han var et dejligt menneske. 
   Da Børge blev selvstændig, var 
det svært i starten at få opgaver 
nok til at de kunne leve af det. 
Inga var dog for længst begyndt 
som syerske på Peter Jessens 
kjolefabrik. Hun var syerske i over 
20 år. Hun husker, at hendes før-
ste løn var 8 kr. i timen – og det 
var mange penge!!?? 
   Hun husker arbejdet som hårdt. 
Tempoet blev tit sat op ved ak-
kordarbejde. Der skulle hele tiden 
fyres nogen. Det pres gav spæn-
dingshovedpine. Da hun startede 
hos Peter Jessen var de 200 an-
satte – det steg til 500 - og da hun 
sluttede ude ved Ringvejen var de 
kun nogle få tilbage, - da havde 
Danwear overtaget firmaet. Forlø-
bet giver hende ikke kun gode 
minder. Men det gav penge. Hun 
gik på efterløn, da hun blev 60 år. 
  Selvom hun gik på arbejde hver 
dag, var Børge nu altid hjemme 
ved sit værksted, så børnene kom 
aldrig hjem til et tomt hus. De 
havde en datter, som døde i 
2012, og de har en søn, der ar-
bejder i vindmølleindustrien. 
   Huset og den store grund som 
de havde købt af svigerforældre-
ne midt i 1950érne blev til glæde, 
Inga elsker sin have. Men den 
blev også til glæde økonomisk. I 
1960 – 1970’erne var efterspørgs-

len efter grunde i Sejs kolossal. 
De solgte en grund fra.  Det gav 
penge til en tiltrængt ombygning – 
et badeværelse og en telefon. 
Inga har hørt, at det var svært at 
låne penge i Sejs. Bankerne sag-
de, at de ikke lånte penge ud til 
mælkemænd og dem fra Sejs! 
  Når vi ser os omkring i Børges 
værksted får vi indtryk af en dre-
jers arbejde. Der er masser af 
klodser, mange i el og birk, som 
kan blive til drejede ben til borde, 
kommoder, divaner, gyngestole i 
alle størrelser og alle mulige ud-
formninger. Og de skal være ma-
gen til de 3 andre, som ikke er i 
stykker. Der blev lavet saltkar, 
tobaksdåser, skåle, skuffeknap-
per til gamle møbler (under 1 cm), 
høje tynde søjler til ure o.s.v. 
   Et par gode kunder blev nævnt. 
Aage Damgaard i Herning havde 
restaurant-kæden Hereford-
Beefstow. Hertil lavede Børge 
trætallerkner, serveringsplatter og 
et utal af andre ting. Efterhånden 
som det rygtedes, hvor dygtig han 
var, kom der flere kunder. 
   Han arbejdede også meget for 
Niels Larsen A/S i Svejbæk, der 
fabrikerede gymnastikredskaber. 
Bl.a. lavede han ringene til gym-
nastik-disciplinen: ringe. Glatte, 
regelmæssige, ens – de rene 
kunstværker. Han havde også 
salg af de mest fantastiske skåle, 
drejet tynde og yndefulde, til pri-
vate. Vi har set billeder af nogle 
kolossale bordben til bar-borde. 
De skulle bruges af et norsk 
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værft, der byggede en luksus-
yacht til en arabisk sheik. 
  Søjler på 4 m længde, der står 
foran en restaurant i Tivoli. Og da 
kronprins Frederik fyldte 30 år, 
gav Billedbladet ham en peber-
kværn på 2,5 meter fordi han end-
nu var ungkarl. Den var drejet af 
Børge. 
   Fregatten ”Jylland” blev reddet 
og kom på land i Ebeltoft. Den 
blev gennemrestaureret bl.a. med 
penge fra A.P.Møller. Her lavede 
han 2 dobbeltrat eller ror, som i 
sin tid styrede skibet. 
  Titlen ”Kunstdrejer” fandt hans 
svigerfar på. Børge beskrives 
som en beskeden og ret fåmælt 
mand. 
   Han blev ved med at arbejde. 

Og livet endte i hans gerning. Han 
kunne lide at fælde træer. Under 
nedskæring af et højt grantræ hos 
sin svoger døde han i sikringsli-
nen i træet, af et hjerteslag. Det 
var i 2004, og han blev 71 år 
gammel. 
  Inga har mange af Børges skøn-
ne ting, hun har billeder, hun har 
minder. Men hvad med hans 
værksted, hans maskiner og 
værktøj. Hendes søn har ingen 
interesse i det. Vi håber. At der er 
andre der har, så 
”Kunstdrejeren”s livsværktøj lever 
videre. Hans kunst lever i tingene. 
 
Artiklen er blevet til på baggrund 
af en samtale med Inga Hammer 
14. februar 2019. 

”Kunstdrejeren” Børge Hammer med det ene ror til Fregatten Jylland. Privat foto. 
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   Jeg er på besøg hos Karen Lis-
berg-Møller, der driver "Go' Ben 
og Fødder" på Strandvejen. Det 
er i november 2019, og i hendes 
hyggelige stue fortæller hun histo-
rien, som hun har fået den fortalt 
og som hun husker den: om for-
ældrene Lis (født januar 1926) og 
Finn Lisberg (født 9. maj 1927) 
som søn af frisør Oluf og Agnes 
Lisberg. 
   "Mine forældre mødte hinanden 

i 1948 og blev gift i 1950, hvor de 
flyttede ind i sommerhuset i Sejs", 
beretter Karen. "Min mor arbejde-
de på apotek og min far var ud-
dannet elektriker. De fik tre børn: 
Lasse i 1951, Anni i 1957 og så til 
sidst mig - Karen - i 1963." 
 
Sommerhuset på den store 
grund 
   Karens farfar og farbror, Oluf og 
Emil Lisberg, købte af Svejbæk 

Lisberg - Ting i Træ 
Familien Lisberg – og om at få eget hus i 
Sejs 
Af: Ulla Andersen 

Den afmonterede barak ankommer. Fra venstre: vognmand Børge Ander-
sen,Richard Knappe, Lis, Finn og Orla Lisberg. 1951. 
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Træskofabrik i 1925 hele grunden 
syd for det, der nu er Lynghøjen. 
Helt ned til Sejs Søvej. Lidt højt 
oppe på grunden byggede Oluf 
og hustruen Agnes Lisberg i 1927 
et lille, fint sort sommerhus med 
hvide vinduer. Og her holdt famili-
en til i deres fritid og så meget 
som overhovedet muligt. 
   Det var også her forældrene, 
Lis og Finn, flyttede ind i 1950 og 
begyndte at grave ud til et hus på 
nabogrunden. Cementen blev 
blandet med håndkraft i murerbal-
jer, og soklen blev støbt. Det før-
ste hus var en lille svensk træba-
rak, der stod på Karup Flyve-
plads, hvor den blev brugt som 
biblioteksbygning. Finn hørte om, 
at den skulle rives ned og så mu-
ligheden for at få egen bolig. Ba-
rakken kostede 3.070 kroner, og 
vognmand Børge Andersen tog 
150 kr. for flytningen til Sejs. I 
1951 blev barakken sat på sok-
len. 
 
Kreditforeningen sagde nej - og 
huset brændte 
   Men kreditforeningen ville ikke 
låne penge til byggeri i Sejs. Da 
Oluf Lisberg og hans bror dame-
frisør Emil Lisberg begge havde 
frisørforretninger og boede i Silke-
borg, måtte de så tage kreditfore-
ningslån hjem og låne pengene 
videre til det unge par. 
   Lis og Finn overtog i 1950 grun-
den for 5.500 kr., og i 1951 havde 
de et færdigt rum. Så kunne de 
flytte ind. "Men da de i foråret 

1954 var ved at afslutte byggeriet, 
eksploderede en primus i kælde-
ren", fortæller Karen. "Huset 
brændte, og de måtte begynde 
forfra med genopbygningen. Det 
var først i slutningen af 1955, de 
kunne flytte ind. Når de købte en 
dør eller et andet stykke bygge-
materiel, så trak Finn cyklen og 
havde det til at stå på pedalen fra 
Silkeborg og hjem. Sådan gjorde 
man dengang". Byggeomkostnin-
gerne løb op i 23.529,89 kroner 
alt inklusive. Dengang var be-
voksningen og bebyggelsen lav, 
så når de stod på husets terrasse, 
kunne de se helt ud til Brassø og 
se, om der var besøgende på vej 
med Hjejlen. Lis blev hjemmegå-
ende og supplerede til kosten ved 
at strikke babytrøjer til Århus 
Håndarbejdscenter. Og hun op-
drættede ænder og gæs til Silke-
borgs lotterispilsforeninger. 
 
Produktion af havemøbler 
   I 1956 bestemte Finn sig for at 
blive selvstændig. Sammen star-
tede de en produktion af have-
møbler til Agimex i Silkeborg. 
Runde marguerit haveborde med 
hvidt metalstel og hvide metalsto-
le, hvor ryg og sæde blev lavet 
ved at vikle plastsnore rundt om 
stellet. Farverne var rød, blå, grøn 
og gul. 
   Der var travlt med at producere 
havemøblerne, og flere af byens 
unge fik job efter skoletid med at 
emballere stolenes stel med cre-
pepapir. Lønnen var 25 øre pr. 
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stol. 
   Efterhånden udstykkes der fra 
den store grund i alt 5 grunde 
plus noget vej. Det starter med 
Finns bror, Orla, og hans hustru, 
Yrsa, der i 1957 byggede på en 
grund ved Heksestien, og i 1966 
udstykkes yderligere en grund. 
 
Lisberg Ting i Træ tiltrak turi-
ster 
   Omkring 1961 blev der råd til en 
bil. Og i 1965 var der også godt 
gang i produktion og salg af de 
fine trævarer. Lisberg Ting i Træ 
deltog i en udstilling i Vestergade-
hallen i Silkeborg.  

   Søndagsturister kom forbi og 
købte vaser, skåle, bordskånere, 
lamper og små, smukke skabe. 
Gæstebøger med træomslag og 
navneskilte var også meget efter-
tragtede. Ritta og Egon Rohde 
blev ansat. Efter 12 år med salg 
gennem grossister, besluttede 
Finn sig for at afsætte hele pro-
duktionen fra adressen på Strand-
vejen i Sejs. Den lille kælderbutik 
blev udskiftet med en fin ny butik 
med pejs og smuk indretning i 
1969, og der blev bygget nyt 
værksted. Alt blev taget godt imod 
af lokalbefolkning og turister. 
   Lis og Fin havde meget travlt. 
"Det kom også til at berøre mig", 
fortæller Karen. "Allerede som 6-
årig skulle jeg passe kogevask på 
gasblusset i køkkenet. Jeg måtte 
stå på en taburet for at nå.  
   Vi havde jo ingen vaskemaski-
ne. Den kom først i 1972. Og af-
tensmaden skulle også gøres klar 
til mine forældre kom trætte op".  
   Der blev arbejdet hårdt i mange 
timer. Men indtjeningen stod ikke 
mål med indsatsen. Så i 1980 
startede Lis med rengøring på 
Sejs skole og Finn på DAB 
(Dansk Automobil Fabrik - en 
busfabrik i Silkeborg) som auto-
elektriker. Som lønmodtager var 
det nemlig muligt at opnå ret til 
efterløn. Efter udearbejde var det 
så hjem på værkstedet for at fort-
sætte med at arbejde. Det blev 
hurtigt for meget, så den 31. de-
cember 1980 lukkede Lisberg 
Ting i Træ. 

Finn Lisberg i værkstedet 1971-72 
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Et ægtepar med hjerterum og 
gå-på-mod 
   I 1984 blev det fine gamle som-
merhus revet ned. Der blev i ste-
det bygget et nyt parcelhus, og i 
1986 blev der bygget et hus foran 
Karens nuværende hus. Dermed 
var udsigten væk. 
   Selv om arbejdet tog meget tid, 
og pengene var små, havde Lis 
og Finn altid overskud til at fejre 
de begivenheder, som var i fami-
lie og vennekreds. Lis bragte og-
så i 1950'erne mad til den gamle 
fru Nyløkke, som boede på Sejs 
Søvej. Og Finn kørte hjælpedren-
gene til tandlæge, hvis de havde 
ondt og forældrene ikke magtede 
det. Et ægtepar og en familie med 

høj energi, stort gå-på-mod og et 
fantastisk hjerterum. 
 
   I 1986/87 gik Lis og Finn på 
efterløn og flyttede op i deres dej-
lige sommerhus ved Hjarbæk 
Fjord, som de havde købt i 1985. 
I 1985 fik Finn også sit elskede 
værksted flyttet med derop. Der-
efter overtog Karen Lisberg-
Møller Strandvejen 3 C, hvor hun 
som nævnt har sin virksomhed i 
dag. 
 
 
 
 
 

Butikken ved åbningen i 1969. 
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    Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 

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

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

Kragelund  
Teddy Greibe 
Frederiksdalvej 64, Frederiksdal, 8620 Kjellerup 
Tlf. 2020 7048  email: FKhistorie@gmail.com 
http://www.fkhistorie.dk 
  
Lemming, Serup og Sejling – Sinding  
Poul Erik Bach 
Kaj Munksvej 8, 8620 Kjellerup 
Tlf. 2160 9027 email: fam.bach@privat.dk  
 

Sejs-Svejbæk 
Formand: Kai Laursen  
Tlf. 2144 1370 – email: kai.lauersen@dukamail.dk 
http://www.sejs-silkeborg.dk/ 
 

Linå 
Herman Rasmussen 
Tlf. 8694 8757 / 2225 8802 - mail: herman.karen46@gmail.com 
 

Virklund 
Preben Strange 
8683 6720    email: preben.strange@nypost.dk 
 

Gødvad 
Kontaktperson: Ingelise Nielsen 
2682 6859—email: injen@dukamail.com 
 

Silkeborg 
Lis Thavlov 
8722 1923  email: lt@silkeborgbib.dk – silkeborgarkiv.dk  
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