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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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En af de mest omtalte personer i 
historien om de omvandrende folk: 
Tatere/Natmænd/Kæltringer og 
Rakkere på den Jyske Hede, er 
Johannes Axelsen. Hans historie 
starter i landsbyen Ørre nordvest 
for Herning. En dag i sommeren 
1785 kom hans forældre, glarme-
ster Axel Johansen og Mette Lars-
datter, der hørte til det omvandren-
de folk, til Ørre, - og hans moder, 
der var gravid, mærkede at fødslen 
var ved at gå i gang. 
   De søgte ly i en halmstak ved 
gården Brændegaard, og kort efter 
lå der en velskabt dreng i halmen. 
   Der blev noget opstandelse på 
gården, da man fandt ud af, hvad 
der var sket. Men det må have væ-
ret flinke folk, for det ser ud til, at 
den lille familie fik lov til at blive der 
en uges tid. 
   Først blev barnet ”hjemmedøbt” 
og fik navnet Johannes Axelsen, 
og en uge senere blev han fremstil-
let i kirken. Samtidig blev moderen 
indladt i kirken. Faddere til barnet 
er to med efternavnet Brænde-
gaard samt en mand ved navn Ni-
els Vad, så det er formodentlig be-
boere på gården. 
Men så slipper velviljen også op, 
og den lille familie må ud på lande-
vejen igen.   
   Faderen Aksel Johansen var fra 
Viborgegnen, han var omvandren-
de tater uden fast opholdssted. 

Han var glarmester som sin far Jo-
hannes Axelsen og desuden heste-
pranger. 
Moderen Mette Larsdatter stamme-
de fra Stepping i Sønderjylland. Det 
er også i Stepping, der ligger lidt 
vest for Haderslev, vi møder den 
lille familie igen. Her blev Johannes 
nemlig konfirmeret ca. 1795. Det er 
også her han senere blev gift. Men 
inden da kom han vidt omkring. 
Han begyndte med at stå til søs, 
nogle vintre opholdt han sig i Kø-
benhavn og blev her uddannet skær
-slipper: I 1801 deltog han i Slaget 
på Reden som matros på det gode 
skib ”Prøvestenen”. Han overlevede 
mirakuløst selv om kammeraterne 
omkring ham døde som fluer. 
 
Stenholt Krat 
Sommeren 1804 besluttede han sig 
for en tur op i Jylland ad Hærvejen, 
og det fik følger. Pastor Lidegaard i 
Kragelund har i bogen ”Af Abraham-
sønnernes saga” beskrevet, hvor-
dan han forestiller sig det forløb. Frit 
genfortalt herfra: 
Inde i Stenholt Krat, som er en gam-
mel oprindelig egeskov beliggende 
mellem Engesvang og Kragelund, 
var der dengang en åben plads der 
blev kaldt ”Taternes Danseplads”. 
Der mødtes man fra nær og fjern og 
festede med musik og dans i de 
lyse sommeraftner. 
   En aften, hvor der var gang i dan-

Taterkongen Johannes Axelsens  
historie 
Af Margit Jensen 
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sen, kom Johannes forbi og ville 
ind og være med. Da han ikke var 
kendt af gruppen, var han ikke lige-
frem velkommen. Han begyndte at 
interessere sig for en af pigerne, 
en ung enke fra Funder, Ane Kjer-
stine Danielsdatter der var 28 år og 
meget smuk. Hun var kæreste med 
Jens Kulsvier, der om sommeren 
opholdt sig og brændte kul i præ-
steskoven i Kragelund.  Der opstod 
et kæmpe slagsmål mellem de to, 
der også, som det skred frem, fore-
gik med knive og medførte at beg-
ge blev ilde tilredte. Til slut stod 
dog Johannes tilbage med sejren. 
Han greb Anes hånd og flygtede 
med hende fra stedet. 
   De opsøgte den hellige kilde ved 
Klosterlund, hvor Ane badede hans 
sår i det helbredende vand, heref-
ter nåede de til Kragelund, hvor de 
gemte sig i den halvt sammenfald-
ne kælder fra den nedrevne kongs-
gård. 
   Her tog Ane sig af at pleje Johan-
nes og skaffe mad til dem begge. 
Også andre af hans behov opfyldte 
hun. Da han efter en uge var kom-
met sig nogenlunde, fortalte han 
hende, at han var en fri fugl, og at 
han nu rejste videre uden hende 
og uden at se sig tilbage. Han tog 
dog først ud i skoven til kulsvieren, 
og mødte ham i den primitive hytte, 
han boede i om sommeren for at 
passe sine miler. Han ville sikre 
sig, at denne havde overlevet uden 
alvorlige mén efter det vilde slags-
mål, og bad ham så om at tage sig 
lidt af Ane fremover. 
   Ni måneder efter fødte Ane en 
søn - hun havde dels boet i en hyt-

te hos venner i Funder, dels vandret 
rundt og søgt efter Johannes som 
hun ikke kunne glemme. Hun gav 
drengen navnet Axel Johansen. 
Ham vender vi tilbage til. 
 
Tilbage til Stepping 
Johannes drog igen sydpå til Step-
ping. Han blev gift med Mette Cha-
trine Pedersdatter, og de drog rundt 
og sleb knive og lappede gamle 
blikpotter for folk. I 1807 måtte han 
igen i krig, og opholdt sig i Køben-
havn under englændernes bombar-
dement, men overlevede også den-
ne gang. 
   Hjemme i Sønderjylland igen blev 
de, sammen med flere andre, 10. 
april 1809 anholdt for løsgængeri. 
Af forhørsbeskrivelsen, der er på 
tysk, fremgår det, at de boede hos 
Mette Chatrines forældre i Stepping, 
og at Johannes var skærslipper og 
kedelflikker, og at hans kærre stod i 
Kappeln. De havde pas som var 
udstedt i Løgumkloster, men som 
var lige ved at være udløbet. Johan-
nes beskrives som en høj, slank, 
velvoksen mand, med glat ansigt, 
brunt hår og blå øjne, der talte 
dansk og lidt tysk. Mette var middel-
høj, havde et skært ansigt og en 
frisk farve, gode hvide tænder, lille 
spids næse, brunt hår og blå øjne. 
Hun havde et barn på 23 uger ved 
brystet. De fik ingen straf denne 
gang, men besked om at få fornyet 
passet og få hentet kærren. 
 
Bosat i Hårup 
1810-13 boede de i Hårup ved Sil-
keborg. Her beskrives Johannes 
som bødker, skytte og glarmester. 
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Han kunne åbenbart lidt af hvert. 
   Mens de var her fik de endnu en 
datter, som fik navnet Mette Marie. 
De gik stadigvæk ind imellem på 
landevejen, - og så, i vinteren 1812
-13 gik det galt. De kom sammen 
med et andet par til Sejlstrup i Fræ-
er sogn, hvor de fik logi på en gård, 
men da de drog videre næste mor-
gen var gårdmandens brændevin-
støj og destillationsapparat for-
svundet. De blev naturligvis mis-
tænkt og fanget. Da brændevinstø-
jet viste sig at være i Mette Chatri-
nes pose, blev Johannes arresteret 
for tyveri og løsgængeri. Han fik to 
år i tugthuset i Viborg, hvor han 
skulle væve. Det brød han sig ikke 
om, så et halvt år efter lykkes det 
ham at flygte. 
   Han nød igen friheden i Sønder-
jylland, men efter ti måneder blev 
han atter anholdt. Han måtte så 
tilbage til Viborg Tugthus, hvor han 
blev sat til at væve igen. 
 
Hvem skulle betale 
Nu kom spørgsmålet om, hvor Jo-
hannes og familien var forsørgel-
sesberettiget. Da han var født i 
Ørre, endte det med, at de der 
måtte påtage sig byrden, selv om 
det kun var en uge som nyfødt han 
havde opholdt sig der. I Ørre sogn 
forsøgte man alt for at slippe uden 
om regningen, men måtte til sidst 
opgive og tage sig af familien. 
   Foreløbig var det kun Mette Cha-
trine og de to små piger, Mette Ma-
rie og Maren Marie det drejede sig 
om. De blev i første omgang ind-
kvarteret forskellige steder mens 
man drøftede, hvor de skulle bo, 

når Johannes igen kom ud. Efter 
megen drøftelse enedes man om at 
bygge et lille hus på en hedelod et 
godt stykke fra landsbyen til dem. 
Som sagt så gjort, da Johannes 
kom ud, stod det lille hus klar til 
dem. Det passede dog langtfra Jo-
hannes at blive bofast i Ørre.  
   Det var meningen, at de selv skul-
le passe og vedligeholde huset, selv 
anlægge have og sørge for brænde 
ved at grave lyngtørv, men de fik 
intet gjort. I stedet sendte de det 
ene tiggerbrev efter det andet til 
sognet. Det fik de dog ikke noget ud 
af, og inden længe så huset forfær-
deligt ud, flere ruder var knust, taget 
er utæt og skorstenen væltet. 
   Til sidst forsvandt Johannes ud på 
landevejen igen og kom kun hjem 
med lange mellemrum. Sognet måt-
te nu igen forsørge Mette Chatrine 
og børnene, som dog også i lange 
perioder selv var på farten. 
   En tid levede Johannes med en 
rakkerkvinde fra Rønbjerg, og på et 
tidspunkt levede han sammen med 
en kvinde ved navn Kirsten og fik 
flere børn med hende. Et af dem 
blev den 16/10 1822 døbt Abraham 
Johansen i Rybjerg kirke. Johannes 
påtog sig ofte et andet navn, ved 
denne lejlighed kaldte han sig Jo-
han Christian Møller. 
   I januar 1817 blev der stjålet nogle 
sengeklæder i Stenholt, Kragelund 
Sogn. Mistanken faldt på Johannes, 
og han blev fanget og sat i forhør og 
sat fast på Højris herregård ved 
Ikast. Men 3. marts stak han af, selv 
om to vogtere skulle passe på ham. 
Dernæst i december 1819 brændte 
Højris og mistanken om ildspåsæt-
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telse samlede sig især om Johan-
nes, men han var ikke til at finde. 
   Han blev sigtet og eftersøgt for 
tyveri, både i Hammerum og Lys-
gård herreder, men var stadig ikke 
til at finde. 
 
Hjemmehørende i Linå 
Som årene gik, var han flere gange 
mistænkt når der skete hændelser 
på egnen, og ind i mellem måtte 
han også ind og afsone. 1828 sad 
han 2 år i Viborg Tugthus for heste-
tyveri. Her oplyste han, at han hav-
de fire børn, to dreng og to piger. I 
tugthuset arbejdede han som bar-
ber. Efter løsladelsen herfra tog 
han igen til huset i Ørre, hvor man 
forsøgte at hjælpe ham på ret køl, 
men snart efter forsvandt han igen. 
Nu havde folkene i Ørre opgivet 
ham. De forsøgte at bevise, at hans 
tilholdssted burde være Linå i Gjern 
Herred, hvad man mente at have 
bevis for. Så i 1842, efter en tiltale 
der blev frafaldet, hjemsendtes han  
hertil. 
   I 1847 fik han 4 års tugthus for 
salg af stjålne ure, men efter et par 
år blev han atter lukket ud. Han fik 
dog hurtigt derefter seks år i Hor-

sens Tugthus for hæleri. Hjemme i 
Linå igen, stod han en dag på mar-
kedet i Silkeborg med falske penge, 
og selv om han bedyrede, at det 
bare var for sjov, hjalp det ikke, og 
så måtte han tilbage til Horsens, 
denne gang i 8 år. Faktisk befandt 
han sig vist godt i tugthuset, han var 
jo blevet en gammel mand på 81 år. 
   1870 kom han ud som en affældig 
olding og flyttede ind på Skjellerup 
fattiggård. Han kunne dog stadig 
ikke undvære landevejen og i 1870 
blev han set overnatte i en lade i 
Ørre, selv om han var gammel og 
affældig. Han døde den 19/5 1872. 
   På Ørre Hede, hvor Johannes 
Axelsens hus lå, opførtes i 1834 
yderligere 6 små huse til sognets 
fattige. Et af husene står stadig og 
er indrettet til museum. På grunden 
hvor Johannes Axelsens hus stod, 
er opsat en sten hvorpå bl.a. står: 

HER LÅ AXELHUS ELLER 
KJÆLTRINGHUSET 

 
Efterskrift: Axel Johansen 
Pastor Lidegaard har i sin bog: ”Af 
Abraham-sønnernes saga” beskre-
vet hvordan det videre gik Ane Kjer-
stine fra Funder efter hendes møde 
med Johannes Axelsen. Følgende 
er frit refereret herfra: 
   Ret hurtigt efter opholdet i ruinen i 
Kragelund sammen med Johannes 
Axelsen opdagede Ane, at hun ven-
tede barn med Johannes. Hun be-
gav sig ud på vandring for at søge 
efter ham, men fandt ham ikke, hvor 
meget hun end ledte. Barnet kom til 
verden på et sted under vejs og blev 

kaldt Axel. Senere angives han at 
være født i 1805 i Lille Vorde Fattiggården i Skellerup omkring 1910. 
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sogn, men han ikke blev døbt og 
derfor heller ikke indført i kirkebo-
gen, så egentlig eksisterede han 
ikke. Hun søgte videre med den 
spæde i en pose på ryggen indtil 
han blev i stand til selv at gå. Ind-
imellem var hun hjemme i Funder 
og sommetider efterlod hun barnet 
her når hun igen begav sig på van-
dring. Når barnet eller de begge 

var hjemme i Funder, holdt Jens 
Kulsvier sit løfte til Johannes Axel-
sen og tog sig lidt af dem.  
   Da drengen blev 8 år gik han på 
omgang i sognet i en årrække og 
ind i mellem tog moderen ham også 
med på sine vandringer. Det gik jo 
ud over hans skolegang, men han 
var et kvikt barn, der trods alt klare-
de sig rimeligt. På trods af den no-

I 1816 opførtes et fattighus til Johannes Axelsen og hans familie, og i 1917 
blev der rejst en mindesten på tomten, hvor hauset havde ligget, stenen 
kaldes Blicherstenen, til ære for Steen Steensen Blicher, som henlagde 
handlingen i novellen "Kjæltringeliv" til Ørre Hede. 
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genlunde faste tilknytning til Fun-
der undgik Axel at blive konfirme-
ret. 
   Ane frøs ihjel 8. december 1820 - 
44 år gammel - da hun var på vej 
hjem til Funder sammen med Axel. 
Hun blev begravet 17. december 
fra Funder Kirke. 
 
Ud at tjene 
Axel var nu færdig med taterlivet. 
Han fik plads som tjenestekarl på 
forskellige gårde, tre år i en plads i 
Hvinningdal, derefter på Alling-
skovgård, og flere andre steder. 
Alle steder fungerede han godt og 
blev tiden ud. 
   I 1827 kom han tilbage til Funder, 
og her opdagede Pastor Aaboe, at 
Axel aldrig var blevet døbt. Det var 
katastrofalt for et ungt menneske 
ikke at være døbt. Man kunne den-
gang ikke blive gift hvis man ikke 
var konfirmeret, og dette krævede 
jo at man var døbt. Voksendåb 
kendtes ikke, da alle jo skulle dø-
bes som små. 
   Pastor Aaboe kontaktede pr. 
brev biskoppen om sagen, og efter 
nogen betænkning gav denne lov 
til, at den 22-årige Axel kunne dø-
bes. 
   Det foregik søndag den 7. okto-
ber i Funder Kirke i overværelse af 
stiftsprovsten og alle herredets 
præster. Ved samme lejlighed blev 
han også konfirmeret. Han fik ved 
konfirmationen skudsmålet: Tem-
melig god kundskab – God sæde-
lighed. 
 
Ægteskab og arbejdsmand 
Året efter flyttede han til Kjærs-
gaard i Balle. I 1835 blev han gift 

med Inger Marie Pedersdatter og 
boede derefter i et hus ved Øster 
Kejlstrup og var fast arbejdsmand på 
denne gård. 
   Ved Folketællingen 1845 var han 
opført som husmand og daglejer på 
Resdal mark. I 1860 desuden som 
skorstensfejer og 1880 blev han op-
ført som enkemand og levede af sin 
jord. 
   Han døde i februar 1888, og blev 
på det tidspunkt aftægtsmand hos sin 
søn Niels Peder. Foruden sønnen 
efterlod han sig datteren Else Kirsti-
ne. 
   Niels Peders barnebarn, Niels Jør-
gen Johansen, kom til Stenholt i 
1917 og blev landmand. 
 
Kilder: 
Tatere og natmandsfolk i Danmark: 
F. Dyrlund. 
Natmandsfolk og kjæltringer:  H.P. 
Hansen. 
Af Abrahams-sønnernes saga: Kre-
sten H. Lidegaard                                                                                                                             
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På adressen Julsøvej 28 var der i 
mange år købmandsforretning. I 
1945 hed købmanden Helge Mad-
sen og hans hustru Ella Kirstine 
Madsen. De havde drevet forretnin-
gen helt tilbage fra 1928.  

Som født og opvokset i Sejs har jeg 
handlet utallige gange i Helge Mad-
sens købmandsforretning. Særligt 
indtrykkene af forretningen som 
barn i 1950-erne står klart, måske 
fordi det var en helt anden forretning 
end man ser nu. 
 
Tre trin 
Tre trin førte op til indgangsdøren i 
hjørnet af forretningen. I vinduet 
mod vest stod kaffemøllen og male-
de bønner til duftende kaffe, som 
med en lille skovl blev fyldt i små 
hvide papirposer med 250 gram i 
hver. 
 

I forretningen stod en disk i træ. 
Herfra blev kunderne ekspederet af 
købmand Madsen, som var klædt i 
en brun kittel. På væggen bag di-
sken var en lang skuffedisk. I skuf-
ferne var der mel, havregryn, sago-
gryn, ærter til gule ærter, ris og suk-
ker. Alt blev købt i løs vægt og vejet 
af efter ønske. Inden købmand 
Madsen åbnede den ønskede skuf-
fe, fik den lige et par små slag, så 
en eventuel mus slap ud af skuffen, 
inden den blev åbnet. Alt blev fyldt i 
papirposer, som blev stampet på 
disken, foldet og lukket på en helt 
bestemt måde. 
   Over skufferne var der hylder med 
forskellige andre varer. Pakker med 
Richs og Danmark. Altså kaffe-
erstatning, som man fik under kri-
gen, men som mange fortsat i 1950-
erne blandede i den rigtige kaffe for 
at spare penge. Her var også kon-
serves med ærter og gulerødder, 
spinat, bønner og hakket grønkål på 
dåse. Jeg kan næsten stadig smage 
disse udvaskede grøntsager. Kaffe-
filtre var små stofposer, som man 
bandt om kaffetragten. ATA skure-
pulver, Valo vaskepulver, Krakfre til 
at stive skørterne med og noget, der 
hed blånelse - nogle små poser, 
som kom i sidste hold skyllevand 
ved storvask for at give det hvidva-
skede tøj et pænere udseende. Jo, 
der var anderledes varer på hylder-
ne. Og der var jo intet, der blev købt 

Helge Madsens købmandsforretning i 
Sejs 
Af Ulla Andersen 

 

Reklamekalender fra Helge Mad-
sen 1963. 
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fra en dybfryser. Allerøverst - helt 
oppe under loftet - stod lerfade i 
forskellige størrelser. Købmanden 
solgte også vaskebaljer. Det var 
store zinkbaljer. Jeg erindrer ingen i 
plast. 
   Længere henne i forretningen 
stod en glasdisk, hvor æg og ost 
var lukket inde. Og ovenpå stod 
chokolade. Her var en dejlig duft af 
gode sager. 
   I vinduerne mod nord var udstil-
ling af husholdningsartikler, isen-
kram og pynteting. 
   Et halvt pund kaffe, et franskbrød, 
10 Bridge-cigaretter i en mørkerød 

pakning og et kræmmerhus med for 
30 øre bolsjer kostede i alt 5 kroner. 
Helge Madsen byttede gerne æg til 
andre varer. Og købte man brun 
sæbe, kom man med emballagen, 
hvorefter Helge påfyldte sæbe med 
en træske fra en stor trætønde. 
 
På lageret 
I forlængelse af forretningen var et 
lager. Man gik et enkelt trin ned på 
et lidt nusset cementgulv. Her var 
petroleum, fedt til biler, søm, ståltråd 
og mindre værktøj, korn, hønse- og 
dyrefoder og andre varer til landbru-
get. Der var en speciel duft af alt 

Helge Madsen med barnebarn og bil foran købmandsforretningen. I bilen 
sidder Ella Kirstine Madsen.  
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muligt. Ved lagerbygningen i går-
den var en rampe til af- og pålæs-
ning. Jo, det var en rigtig køb-
mandshandel, og så kørte Madsen 
også ud med varer til private og 
landbrug. Endelig kunne der også 
tankes benzin, for udenfor butikken 
stod en Shell-stander. 
   For mig var det altid en god ople-
velse at blive sendt til købmanden 
efter varer. Ofte kom jeg bagind 
lørdag-søndag, når jeg skulle hen-
te fedt til min fars lastbil. Købmand 
Madsen tog godt imod mig, og jeg 
må have gjort et godt indtryk på 
ham, for ofte fik jeg stukket et par 
bolsjer i hånden. Andre oplevede 
købmanden som bestemt. Men 
som regel bliver man jo behandlet 
ud fra det, man selv udstråler. 
   Til jul og fødselsdage købte jeg 
gaver til hele familien for få penge. 
Og det blev pakket fint ind. Jeg kan 
huske købmanden havde nogle 
æsker med seks over- og under-
kopper af porcelæn. Der var stil 
over det, når vi fik seks nye kopper, 
der var ens. 
 
En holden mand 
Købmand Madsen blev efterhån-
den en holden mand med egen bil 
og flere jordbesiddelser i Sejs. Alle 
fem børn (to gange tvillinger og en 
enkelt til sidst) gik på betalingssko-
len Kornmod i Silkeborg, og ved 
sølvbrylluppet gav købmanden gæ-
sterne adgang til at forsyne sig i 
vinkælderen. 
   Nogle af de jordstykker, han eje-
de rundt om i byen, havde han få-
et, hvis det kneb for en kunde at 
betale. Blandt andet grunden Jul-

søvej 33, som han solgte til vogn-
mand Børge Andersen med den 
klausul, at der ikke måtte drives 
købmandsforretning på stedet.  
   Og så var købmand Madsen også 
i anden sammenhæng en aktiv 
mand. Han var formand for Sejs-
Svejbæk Transformatorstation, og i 
1949-50 indhentede han tilbud på 
den gadebelysning, der blev etable-
ret i 1953 i Sejs. I Svejbæk måtte de 
vente lidt længere. Herudover var 
han formand for Sejs Vandværk. 
   Købmand Madsen drev forretnin-
gen helt frem til 1964, hvor den blev 
solgt til Erna og Bruno Linneberg, 
der videreførte forretningen gennem 
11 år og udbyggede den til et super-
marked. 
   I 1975 blev butikken solgt til Åge 
Schultz, der i 1976 solgte forretnin-
gen videre til Ellen og Willy Schultz. 
   I 1979 købte Ingrid og Poul E. 
Jensen forretningen, så de i en peri-
ode havde to forretninger. De drev 
den videre under navnet "Sejs 
Centra Marked". Herefter var det 

Johanne Egeberg Madsen foran for-
retningen ca. 1931. 
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slut med købmandsforretning på 
stedet. I 1980 slog de forretningen 
sammen med deres forretning på 
Julsøvej 91, og efterfølgende blev 
en grund solgt fra til ejendoms-
handler Kaj Jensen. Han opførte 
en ejendom på Julsøvej 30 til "Sejs 
Ejendomshandel", hvor der siden 
blev etableret pizzeria. 
   Selve forretningen blev solgt til 
Henning Knudsen og fik navnet 
"Hennings Elektronik". En lidt spe-
ciel butik med salg af al mulig elek-
tronisk udstyr til elektronikfolk og 
virksomheder over hele landet. Det 
virkede noget rodet, når man kom 
ind i forretningen. Henning havde 
dog styr på tingene og kunne altid 
finde det, man skulle bruge. Denne 
forretning eksisterede fra 1980 til 
2011. Derefter blev bygningen ned-

revet, og i dag ligger der en villa på 
stedet. 
 
Artiklen er et uddrag af Sejs-
Svejbæk Lokalhistoriske Forenings  
netop udgivede bog "Fra fattighuse 
til velfærdsvillaer", der omhandler 
Sejs-Svejbæks nyere historie fra 
1945 til 2021.  

 

Hennings Elektronikcenter. 
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Jeg er faldet over et dukkepar i en 
af Spejdermuseets raritetskasser. 
Det er håndlavede dukker forestil-
lende et skovlovringspar klædt i 
fine folkedragter i model fra første 
halvdel af 1800-tallet. I min tid som 
tropsleder i 1990-erne havde jeg 
en gang et par folkedanse med til 
patruljefører kurset INDABA på 
Ryekol, men det her var trods alt at 
tage den skridtet videre, for de to 
miniature folkedragter må have 
taget rigtig mange timer at lave. 
   I bunden af kassen lå der et skilt, 

hvis overskrift ’Dronningens lyse-
stager’ ikke lige ved første øjekast 
fik mig til at forbinde det med duk-
kerne, men da jeg slog dukkerne 
op i vores database, stod der også 
’Dronningens lysestager’, og så 
måtte jeg en tur i kassen igen og 
læse hele teksten: 
Dukker i Skovlovring folkedragter. 

På Dronning Ingrids initiativ afhold-
tes en blandet blå/grøn patruljetur-
nering i 1952-53 om "Dronningens 
lysestager". Opgaverne var kvindeli-
ge færdigheder, nationale og inter-
nationale opgaver og udendørs op-
gaver. Opgaven under kvindelige 
færdigheder bestod bl.a. i fremstil-
ling af et dukkepar i danske natio-
naldragter. Efter turneringen blev de 
fremstillede ting udstillet og solgt i 
Helligåndshuset i København til for-
del for Grønlandske pigespejdere. 
Vinderne af Dronningens lysestager 
blev patruljerne fra Jørlunde/Birke-
rød. 

Turneringen om dronningens  
lysestager  

Af Anders Hessel 
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Dronningens turnering 
Dronning Ingrid blev protektrice for 
pigespejderne i 1935 og var for-
mand for Pigespejdernes Fællesråd 
fra 1939-65. Efter krigen arbejdede 
dronningen ihærdigt for at udbygge 
samarbejdet mellem de blå piger 

(DDP) og de grønne piger (KFUK) 
med en række fælles arrangemen-
ter, bl.a. Dronningens turnering, der 
løb af stablen første gang i 1949. 
Dronningen skænkede en vandre-
præmie, designet af hendes bror, 
Sigvard Bernadotte. Præmien inspi-
rerede pigespejdernes ’hof-tegner’ 
’Trille Tegner’ alias Thora Lund til 
turneringens bomærke.  
   I april nummeret af ”Nødde-skal-
len”, pigespejdernes divisionsblad i 
Silkeborg division beder divisions-
chef ”Mac”, alias Grete Marquard, 
tropsførerne om at komme med ide-
er til, hvordan dette blå/grønne sam-
arbejde skulle udmøntes. Det virker 
som om, hun ikke får mange idéer 
retur, for vi skal have fat i patrulje-
dagbøgerne fra KFUK’s Kiwa- og 
Terne-patruljer for at få at vide, at 
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de 16. oktober 1952, (godt 14 dage 
efter, at dronning Ingrid kom forbi 
Silkeborg for at sætte gang i turne-
ringen) havde inviteret Egern- og Bi
-patruljen fra DDP’s 3. trop til et før-
ste fællesmøde. 
    Den 6. november fik patruljerne 
det første sæt opgaver i diciplinen: 
kvindelige færdigheder. Der skulle 
fremstilles tre ting til et morgenbord 
– en dækkeserviet, en serviet, en 
tevarmer eller 1 æggevarmer, samt 
to dukker i de lokale egnsdragter. 
De næste møder gik ifølge Kiwa 
med at fremstille tevarmer og æg-
gevarmer, mens de fik læst op af 
Eleanor H. Porter’s bog om pigen 
Pollyanna, men de må også have 
broderet en serviet, for den har vi 
på Spejdermuseet. 
   Kiwa nævner kun dukkerne én 
gang, så monstro den opgave har 
været lige i den vanskelige ende, 
for piger i alderen 12 til 15 år, så 
det primært er blevet en lederopga-
ve. 
   3. januar får pigerne det andet 
sæt opgaver, de skal fremstille tre 
plakater: en om en national begi-
venhed, en om dansk spejderliv 
året rundt og en Danmarks-plakat 

med postbud, kornmark, Tivoli, bø-
getræ, rødgrød, cykel, landsbykirke, 
færge, bondegård og Ole Lukøje. 
Den ene af plakaterne har vi, nemlig 
den om spejderliv året rundt. De 
skulle desuden forberede 10 minut-
ters underholdning til det næste 
tropsmøde. 
   Det næste fælles tropsmøde blev 
den 22. februar - Spejdernes Tæn-
kedag – det blev afholdt hos KFUK. 
Det blev tilsyneladende det sidste 
blå/grønne møde i Silkeborg inden 
turneringsafslutningen, for Ternerne 
beklager, at de Blå ikke mødte op til 
den sidste opgave i turneringen: 
”Fremstilling af en forårskalender”, 
men vi har da dokumentation for at 
DDP Bi’erne og KFUK Kiwa’erne fik 
lavet et bud på en kalender selvom 
navnene indeni kun refererer til 
Kiwa- medlemmer.  
   Det står heller ikke helt klart, om 
DDP-pigerne deltog i den hemmeli-
ge mission på dronningens fødsels-
dag, men KFUK’erne tog i hvert fald 
på travetur til Nåege, hvor der blev 
bagt snobrød, stegt pølser og leget 
terrænleg. 
Om aftenen var der fest på KFUK, 
og her deltog DDP-spejderne fra 3. 
Silkeborg. 
 
Vurdering af spejdernes arbejde 
Silkeborgpigerne havnede på en 16. 
plads i turneringen ud af 112 delta-
gende hold og var tredje  bedste 
jyske deltagere. Dommerne lagde 
ikke fingrene imellem i deres be-
dømmelser, men spottede straks 
kopieringer fra damebladene og 
sløje afslutninger i spejdernes hus-
flidsarbejder, eller dem, der havde 
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indkøbt færdige porcelænshoveder 
til dukkeproduktionen. De fleste 
havde også glemt at vedlægge 
regnskab for fremstillingen af deres 
husflidsarbejder.  
   Dukkerne alene kunne give 100 
point, men kun 4 hold opnåede me-
re end 80 point og hele 25 hold fik 
under 10 point. 
   Plakaterne blev bedømt af de to 
tegnere fra spejderbladene, Thora 
Lund og Kirsten Dragsted, som 
dumpede alle dem, der havde klip-
pet eller kopieret deres tegninger 
fra spejderbladene. De så mere po-
sitivt på originale idéer end på teg-
netalentet. Kalenderne, som skulle 
vise marts måned, fik også en del 
kritik, for mange hold havde enten 
ikke alle dagene med, eller havde 
også taget begivenheder i januar 
og februar med. Kiwa’s bud fik ros 
for på en sjov måde, at få nævnt 
alle deltagerne. 
   Hejk-rapporten fra den afslutten-
de fællestur var dommerne generelt 
heller ikke tilfreds med. De var en-
ten lange intetsigende stile med 
ligegyldige petitesser eller også kun 
klokkeslæt og intet kød, kun gan-
ske enkelte var virkelig gode. 
   Mange opgavebesvarelser blev 

desuden indsendt uden angivelse af 
holdenes navne og hjemsted, som 
gav dommerne mange problemer 
med at identificere deltagernes ar-
bejder. 
   Det ser ikke ud til at turneringen 
helt virkede efter hensigten om at 
skabe bedre kontakt mellem de blå 
og grønne pigespejderorganisatio-
ner, og mon ikke Trille Tegners 
kommentar i bladet Pigespejderne 
siger lidt om hvorfor? 

De følgende år var det kun Sct. 
Georgs Gildernes Pochahontas-løb, 
der var fælles for de to korps i Silke-
borg.    
   Ind imellem havde de små konkur-
rencer til møderne, og Ternerne 
skrev i deres dagbog i 1952: ”..vi 
skulle se, hvem der blev først, det 
blev Kiwa, om sædvanlig”. 
 

 

Kiwa på patruljegensyn på Spejder-
museet i 2004. 
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Jeg er nu 48 år og det er meget 
lang tid siden jeg har været i Silke-
borg. Så jeg havde en dag beslut-
tet at tage dertil. 
   Jeg parkerede min bil på en par-
keringsplads med forskellige eta-
ger, min stod på 3. etage. Så gik 
jeg om på Vestergade, hvor der var 
blevet bygget kæmpemæssige 
stormagasiner.  
   Jeg gik ind et sted, der hed 
“ZAK” og så på de forskellige ting, 
der var derinde. 

Der var lange buksekjoler, som nu 
er blevet moderne, men ikke til af-
tenbrug - de skal nu bruges uden-
for, så man ser ikke de korte kjoler 
og nederdele mere. De er lavet af 
noget meget tyndt stof, da Dan-
mark nu næsten hele året har et 
meget lunt vejr...  
   Kjoler til aftenbrug var der også 
nogle af, men de er ikke meget 

forandret fra dengang jeg var 13 år. 
Man bruger stadig de lange kjoler, 
men de er nu blevet lidt længere - 
der skal nu være et lille slæb på. 
   Jeg gik ud igen. Ude på gaden 
møder man nu mange forskellige 
hårtyper - selv mænd med lange 
nakkefletninger og en stor sløjfe er 
nu et dagligdags syn, så Beatles-
frisuren er ikke umoderne endnu. 
Men der er også mænd med kort 
hår! 
   Husene, ja de var jo også meget 
forandrede. De fleste “gamle“ huse 
var blevet revet ned og der var byg-
get meget moderne huse stedet. Et 
stort koncerthus var blevet oprettet. 
Der var en afdeling med elektronisk 
musik, som nu er højeste mode in-
denfor musikken. I mine unge dage 
var det jo The Beatles, der var på 
toppen. 
   Jeg gik ind i et kunsthus, hvor der 
var nogle meget moderne malerier - 
de er nu med trekantede og seks-
kantede rammer, og kun med én 
farve på selve lærredet. 
   Jeg gik ud igen efter at have købt 
et rødt sekskantet maleri. 
   Da jeg havde set næsten hele min 
fødeby, gik jeg om efter min bil og 
kørte til Århus, hvor jeg fik min bil i 
et fly specielt for biler, og jeg gik 
selv ind i et passagerfly, hvorefter 
jeg var på vej hjem til mit hus i New 
York. 
 

På tur i Silkeborg år 2000 
 

Af Inge Hvilsted, 14 år  

Tegning fra stilen. 
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Efterskrift 
Nu er jeg 69 år og har boet i Vejle 
siden 1972, men vender af og til 
tilbage til Silkeborg, som stadig er 
min by. 
   Jeg skrev denne stil i 7. klasse 
på SSØ i september 1966 - og det 
var en bunden opgave. Det sjove 
med denne fortælling er jo, at fan-
tasien på flere områder har vist sig 
at blive til virkelighed. 
   Bl.a. koncerthuset som er blevet 

Silkeborgs Musikteater, det lunere 
vejr i Danmark, mænd med fletnin-
ger, hestehaler og knold og kunst-
værker med kun én farve på lærre-
det. 
  Noget, der så har ramt helt ved 
siden af, er fly til biler og min bopæl 
i New York - dog har jeg været i 
New York adskillige gange og nydt 
det hver gang. 
   
 

 

Grafiske visning af 
stileemner udført 
af forfatteren. 
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Stenholt skov eller Stenholt krat, 
som man ofte betegner skoven, 
ligger på et strøg, hvor mange vigti-
ge vejspor i gammel tid krydsede 
hinanden. To forgreninger af Den 
gamle Hærvej har sat sine spor på 
hver sin side af krattet. Gennem 
Stenholt skov går en nedslidt hulvej, 
som kaldes Skygge Kirkevej. Det 
var i sin tid forbindelsen fra Enges-
vang og Skygge til Kragelund, da 
kirken dér var den nærmeste for folk 
derfra, før den ny vej over søen ved 
Klosterlund. Den gamle vej kaldtes 
også af nogle for »Lovringvej«, idet 
man mente, at den har været benyt-
tet af egnens beboere, skovlovrin-
gerne, når de kørte til de store mar-
keder i Vestjylland. Fremstilling og 
handel med vognhjul, plejle, kar og 
andre ting lavet af træ var karakteri-
stisk for egnen, og produkterne 
blev i store læs kørt vestpå og af-
sat på markeder. 
   En mere benyttet louringvej er 
dog nok en vej lige nord for sko-
ven. Ved denne vej ligger Stenholt-
gårdene og Stenholt by, som lå 
omkring, hvor Stenholtgård ligger i 
dag, gårdene er i dag udflyttet.  
   De betydningsfulde veje, der har 
haft deres forløb i Engesvang og 
Kragelund sogne var foruden Hær-
vejen forbindelseslinjen mellem 

Limfjordsegnene og Lover-syssel, 
nemlig vejen Skive - Rye - Horsens 
og vejen fra Ramme over Holstebro 
til Horsens. 
 
Tatere ved Stenholt Skov 
Hedeegnenes tatere* har haft deres 
stier i Stenholt krat, og så kan der 
også være grund til at minde om, at 
Stenholt krat ligger på det bakke-
hæld ned mod Bøllingsø-terrænet, 
hvor der er gjort rige oldtidsfund. Det 
lille Klosterlund Museum i udkanten 
af skoven rummer en del af de rige 
samlinger fra de nævnte udgravnin-
ger og andre fund. Længere ude i 
mosen mod Funder fandt man Tol-
lundmanden og Ellingpigen. 
   Fra p-pladsen ved Klosterlundvej 
og op i skoven ses udgravningen, 
hvor Grathe Hedes mergelbane gik.   
Men selve skoven rummer også old-
tidsminder. Der er flere oldtidshøje. 
Skovens højeste punkt er Rishøj, af 
egnens beboere kaldet Skavankelhøj. 
Her lå der tidligere en ejendom. Høj-
en er med sine 106 meter det tidligere 
Viborg amts næsthøjeste punkt. I sko-
ven findes der flere høje punkter. Helt 
enestående er en stendynge i krattet. 
Det vil sige i dag er der ikke meget at 
se. Hovedparten af en enorm sten-
dynge – en såkaldt gravrøse eller 
stenrøse, der en gang dækkede en 

Stenholt Skov 
 
 
Af Teddy Greibe 
 

*Tater er en gammel nordisk betegnelse for omstrejfende/omrejsende folk i stil med 
sigøjnere. 
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gravhøj, er nu forsvundet og blevet til 
vej-sten. Der går sagn om dette old-
tidsmindes omfang. Stenene dække-
de mindst en tønde land, og dyngen 
var så høj, at man ikke kunne se 
over den, hed det sig. Hvor stor den 
egentlig oprindelig har været er 
svært at bedømme. Det første store 
indhug i stenmasserne skete, da 
Herning omkring år 1900 skulle have 
sin hovedgade brolagt. Da hentede 
man sten hertil fra stenrøsen i Sten-
holt. En snes år senere, blev der 
gjort endnu et indhug i den da der 
blev hugget vejskærver i omegnen. 
Da målte stenrøsen endnu 32 meter 
i diameter og var næsten cirkelfor-
met. I midten havde stendyngen 
endnu på dette tidspunkt en højde 
pa 3 - 4 meter jævnt skrånende ud til 
siderne, hvor afgrænsninger marke-
redes af nogle sten på højkant. De 
fleste af stenene, der var tilbage på 
dette tids-punkt, var i størrelsen 30 – 
50 cm. 
   Gennem årene blev der lejlighedsvis 
taget af stendyngen, og omkring 1927  
blev der igen gjort et stort indhug da 
ejeren af området solgte stenene til 
kommunen for en betaling af 1,50 kr. 
pr. kubikmeter, og 15 arbejdsløse fik 
beskæftigelse ved skærveslagning til 
vejene. Laden ved Klode mølle og 
flere bygninger i egnen er opført med 
sten hentet fra den store stendynge. 
   Der blev gjort ihærdige forsøg på at 
redde den sidste rest inden den kom-
munale skærveslagning blev en reali-
tet, men Nationalmuseet kunne ikke 
gå ind for fredning, fordi oldtidsmin-
det på dette tidspunkt var for stærkt 
skamferet. 
   Under nedbrydningen af stenrøsen 
er der fra tid til anden gjort adskillige 

oldtidsfund. Allerede i 1854 fik Natio-
nalmuseet et stykke af en bronze dolk, 
og man har fundet to tomme gravsæt-
ninger og en enkelt skelet og i 1857 
blev der fundet en skat med guldbrak-
teater, ringe, sølvbarre og glasperler 
dateret til 400-500-tallet. Et gravdæk-
ke af sten i stedet for jord og græs-
tørv, som tilsyneladende er baggrun-
den for stenrøsen, kendes også fra 
andre steder i landet, men denne 
stengravs størrelse har sat fantasien i 
bevægelse. 
   Mens man fra arkæologisk hold 
ikke kan påvise andet, end at der er 
tale gravlæggelse af særlig betyd-
ning, en høvdingegrav måske, så 
har det særprægede minde sat fol-
kefantasien i sving. Der går således 
sagn om, at stenrøsen skulle rum-
me en guldkalv, og at der skulle bo 
en hovedløs so med to grise under 
den. Det er måske dem, der er flyt-
tet hen til stenkisten under Sten-
holtvej/Bedehøjvej, for her er der 
nogen der har set dem. 
   Stenrøsen er ikke det eneste 
stenspor fra oldtiden i skoven. Der 
er også fundet en stor sten med 
mange skåltegn, som antagelig 
hænger sammen med bronzealder-
folkets dyrkning af solen som gud. 
Den er nu i anlægget, Helledam-
men ved Kragelund kirke. Der fin-
des også en samling sten, som ty-
der på, at her har været et tingsted. 
Det har næppe været et herreds- 
ting, men samlingssted for beboere 
fra omliggende områder centralt 
placeret ved vejene. 
   I en lysning i skoven tæt ved, me-
ner man taterne holdt deres sam-
menkomster med dans og slagsmål. 
   En person, der mere end nogen 
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kunne fortælle om taterne, men også 
om sin tro på overnaturlige hændel-
ser og om den alsidige udnyttelse af 
skoven dette var Mine Johansen, 
der boede i en ejendom lige op til 
skovens nordside - hendes mand 
Niels Jørgen Johansen var af tater-
slægt, hans oldefar var den berøm-
melige taterkonge Johannes Axel-
sen. 

Egetræerne var hovedsageligt ble-
vet til riseg, der får krogede grene i 
stedet for rigtige stammer. De er ud-
mærkede til natur-træslagler. En 
gang blev skoven næsten plyndret, 
fordi man brugte de realivt tynde lige 
egestammer til slagler til pejle. Ege-
kæppen blev skåret af helt nede ved 
roden, så den fortykkelse som slag-
len skal have, fremkom på naturlig 
måde. En overgang blev barken pillet 

af de unge egetræer og solgt i store 
læs til garverierne for 50 rigsdaler 
læsset. Mosset blev plukket af de 
ældre stammer. Når det blev kogt, 
opstod en smuk brun væske til farv-
ning af garn. 
   Fra gammel tid har beboerne i 
Stenholt haft deres største ind-
tægtskilde ved at forarbejde træva-
rer og sælge disse ude i Vest på.  
   Træet huggede de for en dels 
vedkommende i Stenholt Skov, men 
det var kun små ege. Skoven var 
forhugget efter sigende til udsmelt-
ning af jern af myremalm, større 
bøge og egetræer hentede de fra 
Silkeborg skovene. Det meste af 
året blev der lavet slagler (slawler) 
som der altid var god afsætning af i 
vesteregnen, der var jo ingen tær-
skemaskiner dengang, og al kornet 
blev tærsket med plejl. Tøjrepæle 
var der også god afsætning på, der 
blev kørt mange af disse til Viborg til 
1 mark pr. snes.  

Skålsten fra Stenholt skov som i 
dag står i Helledammen ved Kra-
gelund Kirke. 
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Der findes mange eksempler på 
personer, der fødes i den yderste 
fattigdom, men som ved flid og 
dygtighed – eller held – bliver me-
get velhavende. Andre eksempler 
viser, at det bestemt også kan gå 
den anden vej. 
   Søren Buntmager var ikke født i 
en fattig familie, men forskellige 
omstændigheder gjorde, at han en 
del af livet levede en kummerlig 
tilværelse med flere ophold på Sil-
keborg Fattiggård. 
   Historien handler om, hvordan 
Søren Buntmagers liv med et slag 
blev forandret. Hvordan han fra 
den ene dag til den anden blev en 
af Silkeborgs mest velhavende bor-
gere.  
 
Født i Ebeltoft 
Hovedpersonens døbenavn var 
ikke Søren Buntmager – selv om 
det udmærket kunne have været 
tilfældet. Buntmager var et tilnavn. 
   Søren blev født i Ebeltoft 29. april 
1848 og fik ved dåben efternavnet 
Sørensen. Hans far hed Peder Sø-
rensen og var buntmager, og det 
var netop derfor, at sønnen senere 
fik dette tilnavn. Sørens mor hed 
Ane, hendes pigenavn var 
Schousen – et navn, der senere 
dukker op i historien. 
   Da Søren Buntmager blev født, 

havde forældrene allerede fire børn. 
Sørens mor var 43 år, da hun fødte 
ham, og det var måske grunden til, 
at han blev parrets sidste barn. Der 
har været travlhed op til fødslen, for 
dagen efter, at Søren blev født, blev 
hans ældste søster, Severine Theo-
dofine, konfirmeret.  
   Sørens far var selvstændig bunt-
magermester og drev sin forretning 
fra bopælen i Adelgade, der den-
gang var Ebeltofts hovedstrøg, lige-
som den er i dag. Der var flere an-
dre bundtmagermestre i den for-
holdsvis lille by, og det var sikkert 
grunden til, at Sørens far vendte 
blikket mod Silkeborg. Allerede året 
efter Sørens fødsel besluttede hans 
far at flytte alene til Silkeborg for i 
første omgang at sondere mulighe-
derne for at etablere sig dér. 
   Silkeborg Handelsplads, som ste-
det dengang blev kaldt, var i rivende 
udvikling. Den nyetablerede papirfa-
brik var godt i gang, og mange 
handlende og håndværkere søgte 
mod byen. Det er mærkeligt at tæn-
ke på, at da Sørens far forlod Ebel-
toft i 1849, havde byen været køb-
stad i mere end 400 år, mens der 
skulle gå yderligere 50 år, før Silke-
borg Handelsplads blev ophøjet til 
købstaden Silkeborg. 
   I folketællingen fra 1850 ses den 
da 43-årige buntmagermester, Peter 
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Sørensen, boende alene i et hus 
på hovedgaden i nærheden af et 
af byens gæstgiverier. 
   Tilbage i Ebeltoft ses buntmager-
mesterens familie i samme folke-
tælling, hvor husfaderen ved en fejl 
også er nævnt. Der er dog tilføjet 
en bemærkning om, at han for ti-
den er fraværende i forretning. 
 
Familien flytter til Silkeborg 
På et tidspunkt flyttede Peder Sø-
rensens hustru og parrets fem 
børn også til Silkeborg Handels-
plads, hvor familien ses samlet i 
folketællingen fra 1855. Det frem-
går, at de boede på Silkeborg Ho-
vedgade. Sørens far har altså 
skønnet, at der var basis for at 
drive en forretning i byen, hvilket 
også bekræftes af, at husstanden 
omfattede en tysk buntmager-
svend på 40 år. 
   Umiddelbart ser det ved folketæl-
lingen 1. februar 1855 ud til, at alt 
er idyl, men inden årets udgang 
rammes familien af en stor trage-
die. Familiefaderen dør 10. sep-
tember i en alder af kun 48 år. Nu 
var enken alene med de fem børn, 
hvoraf den ældste var 20 år, og 
den yngste, historiens hovedper-
son, Søren, kun var 6 år. 
   Det var ikke kun den manglende 
forsørger og antallet af børn, der 
var et problem for enken, nej, for 
ikke mindre end tre af Sørens sø-
skende var berøvet forstanden, 
som det dengang blev udtrykt. Det 
fremgår af folketællingen i 1860, at 
søsteren, Hanne Marie, og brode-
ren, Johan Christian, var berøvet 
forstanden fra fødslen, mens den 

ældste søster, Severine Theodofine, 
først mistede forstanden fra 21-
årsalderen. Blandt Sørens søsken-
de var det kun den ældste datter og 
Sørens tre år ældre bror, Peter, der 
blev konfirmeret. Forklaringen er 
uden tvivl de øvrige børns manglen-
de åndsevner.  
   Da Søren senere voksede op i 
Silkeborg, blev han betragtet som 
en af byens originaler, og da han 
heller ikke var blevet konfirmeret, 
skyldes det sikkert også manglende 
åndsevner. 
   Alt tyder på, at buntmagerenken, 
som hun herefter tituleredes, gjorde, 
hvad hun kunne, for at holde sam-
men på familien. De bliver boende 
samme sted, der nu havde fået 
adressen Østergade 12. Det var i 
forhuset, som enken ejede. I by-
rådsprotokollen fra den 3. december 
1860 ses, at buntmager Sørensens 
enke havde indsendt et andragende 
til byrådet om udstykning, men det 
fremgår ikke, om ønsket blev imø-
dekommet.  
   Sørens bror, Peter, blev konfirme-
ret i oktober 1859 og kom derefter i 
lære som buntmager. 
   I maj 1868 rammes familien af 
endnu et dødsfald. Det var datteren, 
Hanne Marie, som døde af en hjer-
nelidelse. Altså en af de døtre, der 
var mentalt handicappet fra fødslen. 
Folketællingen fra februar 1870 af-
slører, at Sørens mor på et tids-
punkt havde etableret sig med en 
høkerhandel. Stadig på adressen 
Østergade 12. 
   Husstanden var nu på tre perso-
ner, idet kun de to yngste sønner, 
Peter og Søren, stadig boede hjem-
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me. Enken var efterhånden blevet 
65 år, og de to sønner, der var 
medhjælpere i høkerhandelen, var 
nu henholdsvis 24 og 21 år. Det 
betyder sikkert, at Sørens to men-
talt handicappede søskende på det 
tidspunkt var blevet anbragt på en 
institution. 
 
Søren alene i verden 
I efteråret 1870 – altså samme år 
som den nævnte folketælling – mi-
ster Søren endnu en nærtstående. 
Hans mor døde af en betændelse i 
bughinden. Der er ingen tvivl om, 
at med moderens død mistede Sø-

ren en vigtig støtte i tilværelsen. 
Han var ganske vist ikke mentalt 
handicappet i samme grad som tre 
af sine søskende, men dog noget 
enfoldig og lidt af en særling. 
   Det er sandsynligvis først efter 
moderens død, at Søren fik tilnavnet 
“Søren Buntmager” og efterhånden 
blev kendt som en byoriginal. Han 
hutlede sig igennem tilværelsen og 
har sikkert haft svært ved at fasthol-
de et almindeligt arbejde. Søren 
Buntmagers altoverskyggende inte-
resser var jagt og fiskeri, og det 
skaffede ham i en del år det mest 
nødvendige til livets ophold. 
   Folketællingen fra 1880 afslører, 
at Søren Buntmager boede på et 
loftsværelse på Estrupsvej. (Nu 
Estrupsgade). Han var efterhånden 
blevet 31 år, og tællingen oplyser, at 
Søren beskæftigede sig med garve-
ri, fiskeri m.m. 
 
På Silkeborg Fattiggård –  
første gang 
Søren Buntmager havde svært ved 
at klare sig selv. Det fremgår nemlig 
af Silkeborg Fattiggårds lemmebog, 
at han den 19. juni 1882 blev indlagt 
på fattiggården. 
   Silkeborgs første fattiggård lå på 
den sydlige side af Nygade – lige 
der, hvor Tværgade i dag går igen-
nem og forbinder Nygade med Bind-
slevs Plads/Markedsgade.  
   Fattiggården var efter megen dis-
kussion blandt byens ledende 
mænd blevet opført i 1868 og huse-
de foruden fattige også lettere psy-
kisk og fysisk handicappede, dran-
kere og ældre mennesker. Nød og 
elendighed var en realitet for man-

Estrupsgade 5 – her boede Søren 
Buntmager i 1880 på loftet – hele 
ejendommen husede 16 personer. 
Fotografiet er fra ca. 1935 af Johs. 
Jensen. 
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ge. Alle de af gårdens beboere, der 
overhovedet kunne arbejde, var 
forpligtet til at yde, hvad de formåe-
de. 
   Silkeborg Fattiggård bestod af en 
gårdsplads med tre længer, der 
ikke var bygget sammen. Stuehu-
set lå mod nord, og heri var, ud 
over sove- og arbejdsrum for lem-
merne, en lille butik, hvorfra man 
solgte gårdens produkter. Bagved 
lå den såkaldte mellembygning, 
som var stald. Syd for stuehuset og 
gårdspladsen lå laden. Der var ind-
gang til gårdspladsen både fra Ny-
gade og fra markedspladsen—den 
nuværende Bindslevs Plads.  
   Fattiggårdens marker var place-
ret på Østermarken (Århusbakken), 
hvor fattiglemmerne stod for malk-
ning af køer og for markarbejde. I 
byen sørgede lemmerne for, at 
latrintønderne blev tømt og kørt 
uden for byen.  
   Opgaven med renholdelse af 
torve og offentlige pladser var også 
tildelt fattiglemmerne. Når torveda-
gen var slut, mødte de op på Tor-
vet med koste og skovle. Det var et 
stort arbejde, da det altid flød med 
halm fra grisekasser, papir og al-
skens affald fra de forskellige bo-
der. 
   Det blev til et længere ophold for 
Søren Buntmager. Fattiggårdens 
lemmebog afslører nemlig, at det 
først var i midten af april 1886 – 
efter tre år og ni måneder – han 
var afgået fra Fattiggården med 
Tilladelse. I forbindelse med afrej-
sen lånte fattiggården Søren Bunt-
mager en dyne og et par lagner. 

   I de følgende år hutlede han sig 
sikkert igennem, som han bedst 
kunne. Den eneste slægtning, han 
havde tilbage i byen, var broderen 
Peter Sørensen, men det er jo ikke 
sikkert, at han havde mulighed for 
eller lyst til at hjælpe sin bror. 
 
På Silkeborg Fattiggård –  
anden gang 
Det lykkedes Søren Buntmager at 
klare sig selv i yderligere 14 år, men 
i april 1900 gik den ikke længere. 
Han blev igen indlagt på Silkeborg 
Fattiggård, hvis lemmebog oplyser, 
at han medbragte forskellige ejen-
dele, der afslører, at den nu knap 52
-årige Søren havde haft sit eget logi. 
Han medbragte nemlig: 
 
Et sengested, et bord, tre stole og to 
lamper 
Et glas, to flasker og to kander 
To dyner, to puder og et par lagner 
Et sæt brune klæder og fire skjorter 
To par strømper, et lommeklæde og 
et håndklæde 
En del fiskeredskaber og andet 
gammelt skrammel 
 
I de 50 år, Søren Buntmager havde 
boet i Silkeborg, oplevede han en 
rivende udvikling i byen. Da han 
ankom, havde Silkeborg cirka 500 
indbyggere, men op til århundrede-
skiftet var indbyggertallet steget til 
ikke mindre end cirka 7.200. Silke-
borg havde i mange år befundet sig 
i en underlig mellemposition mellem 
at være et landsogn og en købstad, 
men få måneder inden, Søren Bunt-
mager for anden gang flyttede på 
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fattiggården med sit habengut, fej-
rede byen, at den endelig var ble-
vet ophøjet til købstad. 
 
Sensationel nyhed 
Under overskriften “Fra Fattiglem til 
Rentier” kunne Silkeborg Avis fre-
dag den 2. november 1900 afsløre 
en sensationel nyhed: Søren Bunt-
mager havde sammen med to an-
dre arvet en betydelig formue efter 
en morbror. Avisen skrev blandt 
andet: 
 
“Paa Silkeborg Fattiggaard lever 
en mand, som altid har hørt til By-
ens Originaler. Hans Navn er SØ-
REN SØRENSEN, populært kaldet 
“Søren Bundtmager”, fordi hans 
Fader drev Bundtmagerprofessio-
nen. 
   Et godt og fredsommeligt Menne-
ske har han altid været, men da 
han altid kun har haft Lyst til to 
Ting, nemlig Jagt og Fiskeri, og 
Indtægten efterhaanden som han 
blev ældre og svagelig blev mindre 
og mindre, havnede han paa Fat-
tiggaarden. 
   Nu vil der imidlertid ske en stor 
Forandring i hans Livsførelse, idet 
han efter en meget rig Morbroder, 
der for nylig er død i Paris, vil arve 
et endog meget betydeligt Beløb.” 
 
Silkeborg Avis slog også fast, at 
der denne gang ikke var tale om en 
af de sædvanlige udenlandske ar-
vehistorier, der ofte viste sig at væ-
re usande. Avisen kunne nemlig 
forsikre om, at der både forelå påli-
delige oplysninger fra den danske 
gesandt i Paris og fra Udenrigsmi-

nisteriet, der bekræftede den spæn-
dende nyhed. 
   Nyheden om Søren Buntmagers 
pludselige rigdom spredte sig som 
en steppebrand – helt til Bornholm. 
Mindst 24 aviser kopierede i den 
følgende uge historien om fattiglem-
met, der pludselig var blevet millio-
nær. 
    Den arv, der tilsyneladende skulle 
deles ligeligt mellem de tre arvinger, 
var på cirka en halv million franc. 
Det er svært at vurdere, hvor meget 
arven svarer til i dag, men da den 
franske møntfod dengang var låst 
fast til guldprisen (1 franc = 0,3 
gram finguld), kan man få et finger-
peg. En omregning på grundlag af 
dagens guldpris giver en arv på 
godt 56 millioner kroner til fordeling 
mellem de tre. 
 
Fabrikant Christian Schousen 
Søren Buntmagers velhavende mor-
bror, Christian Schousen, havde 
været fabrikant. Han var den yngste 
af en søskendeflok på otte, og som 
Søren og hans mor født i Ebeltoft. 
Året før Christian Schousen døde, 
skrev en af fabrikantens gode ven-
ner en artikel om ham i Aarhus 
Stiftstidende: 
 
“I 1834 rejste en ung Snedker-
svend fra Aarhus, hvor han havde 
lært Snedkerprofessionen og aflagt 
Svendeprøve. Hans Navn var C. 
Schousen, han var født i Ebeltoft, 
og han længtes nu efter at komme 
ud i Verden. Det kom han, og uagtet 
han ikke havde anden Mønt paa 
Lommen end den, som han selv 
havde tjent sig, gik det ham dog 
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stadig godt; han endte til sidst som 
Storfabrikant i “Hovedstædernes 
Hovedstad”, Paris, hvor han lever 
den Dag i Dag som en meget vel-
stående Mand.” 
 
Vennen skrev videre, at Schousen 
først arbejdede en tid i Køben-
havn, hvor han blandt andet var 
med til at fremstille Frederik den 
Sjettes ligkiste. Siden fortsatte han 
til Schweiz, hvor han arbejdede i 
nogle år. I 1842 brød han igen op 
for endelig med ranselen på ryg-
gen og staven i hånden at ankom-
me til Paris i 1842. Her var det let 
for den dygtige dansker at få arbej-
de på en stor pianofabrik, hvor han 
både tjente mange penge og lærte 
franskmændene kunsten af. 
   Schousens ven, der underskrev 
sig H.P.J., fortalte videre, at han 
flere gange havde besøgt 
Schousen i Paris, og at han allere-
de i 1878 havde oplevet 
Schousens virksomhed i fuld blom-
string. Virksomheden voksede, og 
der blev oprettet en salgsudstilling 
på en af Paris’ fornemmeste boule-
varder. Her kunne kunderne vælge 
mellem mere end 400 forskellige 
pianoer. Fra de billigste til overdå-
digt udstyrede instrumenter, hvis 
pris var flere tusinde Francs, som 
vennen skrev. 
   Den lange artikel afsluttes med 
en bemærkning om, at Schousen 
ikke havde glemt sin ubemidlede 
familie i Danmark, idet han allere-
de i 1898 havde sendt ikke så få 
tusinde kroner til en advokat i Aar-
hus. De mange penge skulle tilfal-
de hans derboende slægtninge 

efter hans død. Artiklen afrundes 
med ordene: “Og efter et virksomt 
liv i arbejde, har han nu den tilfreds-
stillelse i sine oldingeår at kunne 
sprede lys og lykke blandt sin her-
boende slægt.” 
 
Afgang fra Silkeborg Fattiggård 
Efter at nyheden om Søren Buntma-
gers pludselige rigdom slap ud, gik 
der næsten fem måneder, før arve-
sagen var nået så langt, at han kun-
ne forlade fattiggården. Det doku-
menteres blandt andet i folketællin-
gen den 1. februar 1901. Trods ar-
ven ses han stadig opført som fat-
tiglem og forhenværende buntma-
ger. Dog bliver han i tællingen 
nævnt som den allerførste på listen 
over de lemmer, der boede i forhu-
set mod Nygade, hvor fattiggårds-
bestyreren og hans familie i øvrigt 
også boede. 
   Den 26. marts 1901 var Søren 

Pianoskilt mærket:  
C. SCHOUSEN 
 
Pianofabrikant Christian Schou-
sens navneskilt, som det fremstod 
på hans produkter. Schousens 
imponerende salgsudstilling kunne 
besøges på adressen Boulevard 
de Strasbourg nr. 21 i Paris. 
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endelig klar til at forlade sin ydmy-
ge bolig, men forinden sørgede 
bestyreren for, at Søren blev klædt 
anstændigt på. Han fik udleveret: 
 
En hat  værdi   3,00 kr. 
Et par benklæder værdi   9,25 kr. 
Et par fjedersko værdi   4,00 kr. 
Et par seler  værdi   1,00 kr. 
 
Det, der springer mest i øjnene 
blandt det udleverede, er fjedersko-
ene. Fjedersko var absolut en luk-
susgenstand for et fattiglem, der 
normalt gik i træsko. 
   Der er ingen tvivl om, at fattig-
gårdsbestyreren var sikker på, at 
Søren Buntmager snart ville kom-
me til penge, for i forbindelse med 
afrejsen lånte han også et kontant 
beløb på hele 15 kr. 
   Lemmebogen afslører ikke, om 
Søren også fik udleveret sit simple 
bohave i forbindelse med afrejsen, 
men mon ikke han har ladet det 
blive, så hans tidligere bofæller 
kunne få fornøjelse af det. 
   Det hændte sikkert yderst sjæl-
dent, at et fattiglem betalte for sit 
ophold i en fattiggård, men i dette 
tilfælde har byens vise fædre be-
sluttet, at med Sørens nyvundne 
status som formuende, skulle der 
gøres en undtagelse. Søren kom 
ikke blot til at betale for sit seneste 
ophold, men også for det forrige, 
lange ophold, der blev indledt i 
sommeren 1882. I fattiggårdens 
lemmebog har bestyrer Iversen 
meget nøje beregnet, at Søren hav-
de opholdt sig på stedet i tilsam-
men 1.720 døgn, og da taksten pr. 
døgn var 0,52 kr., blev det til 
894,40 kr. Sammen med de udle-

verede beklædningsgenstande og 
lånet på de 15,00 kr., lød den sam-
lede regning på i alt 936,65 Kr. 
   Da Iversen også førte regnskab 
med betaling af gælden i lemmebo-
gen, kan man se, at Søren Buntma-
ger ikke straks fik adgang til den 
betydelige arv. Dog ser det ud til, at 
han hurtigt modtog et mindre arve-
forskud, idet han allerede tre dage 
efter flytningen var i stand til at af-
drage 100 kr. på gælden til fattiggår-
den. Det samme skete den 10. og 
den 19. april 1901. Resten af gæl-
den, 636,65 kr., blev først betalt den 
13. juli 1901, og man kan vel der-
med gå ud fra, at arvesagen på det 
tidspunkt var afsluttet. 
   Da Søren forlod fattiggården i Ny-
gade, var man langt fremme med 
planerne om at opføre en ny fattig-
gård i forbindelse med gårdens mar-
ker. Den nye blev taget i brug i okto-
ber 1902, hvorefter den nedslidte og 
utidssvarende fattiggård i Nygade 
blev revet ned. 
 
Particulier 
Søren Buntmager flyttede ind i en 
lejlighed i Nygade 9, der kun lå cirka 
50 meter øst for fattiggården. En 
senere folketælling viser, at hans 
livsstilling nu var ændret fra fattig-
lem til particulier. Det vil sige, at han 
nu levede af sin formue.  
   Husets ejer var en enkefrue, Al-
bertine Vilhelmine Madsen, der boe-
de i naboejendommen. Ud over Sø-
ren boede der i forhuset en 25-årig 
tømrersvend, enkefru Madsens søn, 
med sin hustru og parrets fem børn. 
Jens Johan Frederik Madsen, som 
sønnen hed, etablerede sig i efter-
året 1906 som tømrermester på 
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adressen og blev siden et kendt 
ansigt i byen. Firmaet, der stadig 
eksisterer som Fr. Madsen A/S – 
har nu fjerde generation ved roret. 
 
Søren Buntmagers sidste år 
Det kunne være spændende at 
vide, hvordan den tidligere byorigi-
nal forvaltede sin nye status som 
endog meget velstående. Måske 
var der klausuler knyttet til arven, 
som forhindrede uansvarlige dispo-
sitioner, men uanset hvad, var Sø-
ren sikret mod pengesorger resten 
af sit liv. 
   Desværre fik Søren kun lov til at 
opleve godt fem år som particulier. 
Han døde fredag den 20. april 1906 
– ni dage før sin 58-års fødselsdag. 
Søren blev begravet fra kapellet på 
Silkeborgs nye kirkegård den 25. 
april 1906.  
   Da Søren Buntmager døde som 
ugift og barnløs, melder tanken sig 
umiddelbart om, hvad der siden 
skete med hans efterladte formue. 
Normalt ville det fremgå af Silke-

borg Byfoged og Birkedommers 
protokol over dødsanmeldelser og 
skifter. Jeg har søgt i protokollen, 
men uden at finde oplysninger om 
Sørens efterladte formue. 
 
 
 
 

Dødsannoncen i Silkeborg 
Avis, der bekendtgjorde, at 
Søren Buntmager var død. 
Annoncen var indrykket af 
hans efterladte allerede på 
dødsdagen. 
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Da indlandsisen for ca. 12,000 
år siden smeltede bort fra det 
midtjyske område, var betingel-
serne for, at planter og dyr kun-
ne trives meget små. Først lidt 
efter lidt mildnedes klimaet, så 
træer kunne gro; og i de store 
skove, der lidt efter lidt voksede 
frem, strejfede rensdyr, elsdyr 
og hjorte omkring. På dette tids-
punkt var der nu betingelser for, 
at menneskene kunne bosætte 
sig her i landet og finde deres, 
føde her.  Og ved Klosterlund 
har vi en af Danmarks ældste 
bopladser. Klosterlundfolket, der 
ernærede sig ved jagt og fiskeri, 
er kommet hertil sydfra for 9000
-10.000 år siden. De slog sig 
ned ved den kilde, der strømmer 
ud fra bakken lige øst for, hvor 
gården nu ligger. Her kunne de 
få frisk drikkevand, de kunne 
jage dyrene i skovene og fange 
fisk i søen, der gik tæt op til bo-
pladsen. 
   Da Gert Poulsen midt i tyver-
ne var karl på Klosterlund har 
han berettet en del om stedet, 
og da kunne man med sikker-
hed påvise to bopladser i haven. 
De blev fundet, da haven blev 
anlagt i 1912. 
   I trediverne fandt man ca. 50 
meter syd for disse bopladser, 
under et 30 cm tykt lag tørve-

jord, et par bopladser, der da beteg-
nedes som Danmarks ældste. Der 
lå mange redskaber af flint, som var 
meget groft forarbejdet. Redskaber 
af ben, hjortetak og træ var for 
længst rådnet bort. Rester af men-
nesker fandtes heller ikke. En del af 
de flinteredskaber der blev fundet er 
udstillet på det lille  museum ved 
Stenholt skov. 
   Gården Klosterlund hed oprindelig 
Hjøllund og lå ude ved Hjøllund 
dam, en lille nu udtørret sø, der lå 
ved den nordre ende af Skallerun-
den, som den lille sø ved museet 
oprindelig hed. 
   Hvor navnet Klosterlund stammer 
fra ved ingen med sikkerhed, men 
følgende forklaring lyder meget tro-
værdig. I gammel tid lå der inde i 
Kragelund by en lade, der kaldtes 
Klosterladen, efter sigende blev den 
brugt til opbevaring af tiendekorn til 
Allingkloster. Omkring 1740 boede 
en mand ved navn Herman Bang i 
et hus inde i Kragelund, som kaldtes 
Klosteret. Man mener, at Klosteret 
og Klosterladen var det samme hus. 
1751 boede han på Klosterlund. 
1755 nævnes han som boende i 
Hjøllund. 1763 fik Niels Cramer af 
Herman Bang skøde på et hus kal-
det Cloteriet i Kragelund. Handelen 
har muligvis også omfattet Kloster-
lund, hvor Niels Cramer boede alle-
rede 1757. 

Klosterlund og historien 

 
Af Teddy Greibe 
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Det ligger da nærved at mene, 
at Niels Cramer har flyttet den 
gamle gård fra Hjøllund dam til 
dens nuværende plads, og sam-
tidig har han revet Cloteriet i 
Kragelund ned og anvendt de 
deraf brugelige materialer til den 
nye gård, som han så har kaldt 
Klosterlund. Det er kun en anta-
gelse, man ved intet med sik-
kerhed.  
 
Gammel familiegård 
Klosterlund er en gammel fami-
liegård. Indtil 1772 hørte den 
under Vinderslevgård, men da 
Grev Friedereich i 1772 gik fallit 
flyttede greven til Klosterlund og 
slog sig ned der sammen med 
sin ladefoged. Da greven døde 
overtog ladefogeden Kloster-

lund. Denne ladefoged var Martin 
Ankersens oldefar. Siden er gården 
gået i arv fra far til søn, indtil Martin 
Ankersen, der er født den 10. no-
vember 1877 overtog den i 1902. 
Det var Karoline og Martin Anker-
sens store sorg, at de ikke havde en 
søn, der kunne overtage gården 
efter dem. Martin Ankersen havde 
en bror og en søster, de var alle tre 
gift, men ingen af ægteparrene ef-
terlod sig børn. Med dem uddøde 
denne gren af slægten Ankersen. 
   I tiden 1910-14 nybyggedes den 
gamle gård, så den fik det udseen-
de, den har i dag. 
    Når man nu færdes ad den  asfal-
terede landevej fra Kragelund mod 
Engesvang, tænker man næppe på, 
at der på den samme strækning for 
blot 125 år siden kun gik en smal 

 

Det gamle Klosterlund før den blev bygget om i 1910—14. 
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ensporet vej, der var fuld af hul-
ler, og at det sidste stykke af 
vejen slet ikke havde, samme 
retning. De kørende måtte dreje 
til højre ved Hjøllund dam og 
følge den snævre Skygge kirke-
vej, der på en stor strækning gik 
gennem Stenholt skov og mun-
dede ud ved Klode Mølle. Fod-
gængere kunne om dagen fort-
sætte forbi Klosterlund, men her-
fra og over til Dværgbakken på 
Engesvangsiden måtte de ca. ½ 
km vade over vestenden af Bøl-
lingsø eller rettere over dens 
udløb mod vest. Da tørvedyndet 
ved tørvegravning blev fjernet, 
blev der ca. 1 meter under over-
fladen afdækket en række af de 
trædesten, der med et skridts 
afstand tjente til at gøre det lette-

re at komme fra den ene bred til den 
anden. 
   Klosterlund ligger på en skrænt af 
Jyllands højdedrag. Mod syd og 
vest er der udsigt over de store mo-
searealer. Mod nord må vi gå op, på 
et bakkeparti, der kaldes Kratbak-
ken. Her ligger det 60 td. land store 
areal, som Martin Ankersen i sin tid 
fik fredet, og som blev et søgt til-
flugtssted for fasaner, agerhøns og 
skovduer, der her blev fodret om 
vinteren. 
 
Sandklitterne 
Fra toppen af Kratbakken så man 
for år tilbage mod nordøst klitterne 
ved Fastrupdal. Disse klitter bestod 
af det hvide sand, dannet af flyve- 
sand. Ved en ildebrand på Karupfla-
den er morlaget brændt af, og når 

 

Klosterlund Museum i 1937. 
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så ilden er nået ned til det un-
derliggende blysand, har den 
ligget og ulmet i lang tid i den 
varme aske. Sandet er derved 
blevet så tørt, at stærke vestlige 
storme har kunnet føre det med 
sig mod øst, hvor det har aflejret 
sig og tilsandet store stræknin-
ger. Her ved Fastrupdal har san-
det i læ af Stenholt skov dannet 
disse ret høje klitter. Da Gert  
Poulsen midt i tyverne var karl 
på Klosterlund var klitterne til-
groet med lyng, nu er hele områ-
det beplantet med nåletræer.  
 
Skallerund sø 
Mod nordvest ser vi fra bakken 
ud over den ca. 10 td. land store 
sø over mod museet og Stenholt 

skov Slugten, hvori søen findes, her 
en af de mange åbninger, der vest-
fra ligesom arme strækker sig ind i 
Stenholt skov. Denne slugt hed tidli-
gere Skallerenden og var en mose 
med tørvejord af god kvalitet. Efter 
at tørvedyndet under og efter 1. 
Verdenskrig var opbrugt, lod Martin 
Ankersen opføre en dæm-ning  i 
den vestlige ende af slugten, og 
søen dannedes af tilløb fra Grathe 
Hedes sydlige del.   
 
Det lille Klosterlund museum 
Går man over dæmningen, kommer 
man til et lille hus, en såkaldt ar-
bejdsstue, den er opført af røde 
mursten og forsynet med dør med 
to runde vinduer. Den svære ege-
træsdør er et helt lille kunstværk 
snedker Bendix Nielsen, Kragelund, 
har prydet den med mange udskæ-
ringer. Foroven ses en arbejdsstue, 
nedenunder et timeglas, årstal og 
mange forsiringer.  I rummet er der 
forskelligt gammelt værktøj, og der 
er opstillet en væv. Ligesom en ovn 
og nogle nedgravede pæle skal vi-
se, hvorledes slagvoller, slagler til 
plejle fremstilledes. At forarbejde 
disse var før tærskeværkernes tid 
en stor industri på denne egn. Eger-
afterne i skoven afgav råmaterialet. 
Skønt Stenholt skov tilhører 7-8 
lodsejere, betragtede folk det som 
en naturlig rettighed at afhugge de 
småege, de ville benytte, ikke blot til 
eget brug, men også til salgsvarer. 
Så sent som i årene op til 1925 for-
arbejdede Søren Holdgård en del 
slagler hver vinter. Han er flere gan-
ge set komme cyklende forbi 
»Klosterlund« med 1 dusin slagler 

 

Egetræsdør til arbejdsstuenudført 
af Bendix Nielsen. 
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på ryggen, de skulle sendes  
med toget fra Engesvang stati-
on.  
   Lidt til højre fører en del brede 
trappetrin begrænset af træ-
stammer og med flere afsats op 
til et lille bindingsværkshus, hvor 
museet  ligger flot med udsigt til 
søen og skovene. Det er tækket 
med rør, og henad rygningen er 
lagt kragetæer. Huset er tegnet 
af tømrermester Jacob Lunding, 
Funder, og taget er lagt af Niels 
Hedegård, ligesom Bendix Niel-
sen også har foretaget forskelli-
ge udskæringer. 

   Her er en stor stue med meget 
udskåret træværk samt et mindre 
ildfast rum. 
   Denne bygning huser forskellige 
samlinger, f.eks.  Søren Holdgårds, 
sognefoged Jens Jensens, Søren 
Olsens og flere andres.   Sammen-
lagt er der en betydelig samling af 
oldsager her fra egnen. På en af 
trappeafsatserne står en 400 kg stor 
sten med følgende af Martin Anker-
sen forfattet indskrift:  
   Her fandtes folk før vi blev til med 
knoklet hånd og krogetryg af slid.  
   Bagved på en mindre sten er ind-
hugget en arm, der i hånden holder 
en brændende fakkel.  

 

Inskriptionen lyder: Her fandtes folk før vi blev til med knoklet hånd og 
krogetryg af slid.  
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Lærer Askløv i Kragelund har 
udført indhugningen i stenen.  
 
Egebark til garverier  
Egnens folk solgte egebark til 
garverierne. Det var tanken om 
forfædrenes trælsomme liv, der 
gav Martin Ankersen stof til ind-
skriften på stenen. I hans bed-
steforældres tid var der kun fat-
tige folk der omkring. Der måtte 
slides hårdt for at få føden. En 
stor del af indtægterne fik man 
ved salg af egebark, der brugtes 
i garverierne. I forårstiden, når 
saften begyndte at stige op i de 
unge egetræer, skovedes disse, 
og der blev nu travlhed med at 
rive barken af i lange strimler 
med hænderne. Alt dette pille-
værk gav knoklede hænder. De 
afbarkede rafter stilledes op i 
hele hæs for at tørres af sol og 
vind, så de senere kunne benyt-
tes til brændsel. Barken blev, så 
snart man havde et læs, kørt til 
Ringkøbing, Skive og Viborg og 
der solgt til garverne. Var der så 
brug for en ny levering, måtte 
bondemanden skynde sig hjem 
og sætte alle folk i arbejde næ-
sten både dag og nat for sna-
rest at få fremskaffet et nyt læs. 
Det skete ofte ved en sådan 
lejlighed, at der ikke blev tid til 
at fælde træerne, men barken 
blev revet af, og  de nøgne raf-
ter blev stående på roden i sko-
ven, indtil der blev tid til at fælde 
dem. De mest lige stammer blev 
ikke brugt til brændsel, men la-
vet til plejlslagler. 
   Klosterlund Museum var først 

en selvejende institution, men blev 
inden Martin Ankersens død over-
draget til Nationalmuseet i Køben-
havn. 
    I året 1903 begyndte Martin An-
kersen at producere skæretørv, og i 
1910 begyndte han at lave æltetørv. 
Denne produktion fortsatte han til 
sidst i fyrrerne, da efterspørgslen 
efter tørv ikke længere var så stor. 
Samtidig med tørveproduktionen 
drev han med en karl eller to til 
hjælp de ca. 80 td. land landbrugs-
jord, der hørte til gården. Når et års 
forbrug af tørvejord var fjernet, blev 
stykket planeret og jævnet, og der 
blev kørt mergel på, og næste forår 
blev stykket tilsået med græs. Un-
der tørvejorden var der et tykt lag 
sødynd, og på dette kunne græsaf-
grøderne rigtig trives. Da ægtepar-
ret Karoline og Martin Ankersen ikke 
havde nogle børn, besluttede de at 
skænke gården til Det danske He-
deselskab med undtagelse af den 
del af jorden, der ligger nord for ve-
jen efter Klode Mølle og vest for 
Kragelundvejen. På dette areal op-
førte Martin Ankersen en stor villa 
med to lejligheder. Martin og Karoli-
ne flyttede selv op i den ene af lej-
lighederne, og broderen, Kristian 
Ankersen, der var gift med en sø-
ster til Karoline, flyttede ind i den 
anden. Dette ægtepar der også var 
barnløse, flyttede efter nogle års 
forløb til Silkeborg. Efter Karolines 
død boede Martin Ankersen helt 
alene i den store villa til sin død. 
   Hedeselskabet drev Klosterlund 
ved hjælp af en inspektør og brugte 
gården som station for deres trakto-
rer og fræsere.  
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Mindeparken  
Inden sin død bestemte Martin 
Ankersen i sit testamente, at 
villaen og den tilliggende jord 
med beplantning skulle sælges, 
og for den indkomne sum skulle 
der oprettes et legat, der skulle 
komme værdig trængende i Kra-
gelund og Engesvang til gode.  
Villaen og de 60 td. land blev 
solgt til skovfoged Helge Morten-
sen fra Rødekro, han oprettede 
campingplads på en del af area-
let ved villaen. Da han solgte 
blev skoven solgt for sig og cam-
pingpladsen og den store villa 
for sig. På hele arealet er der 
tinglyst fredningsservitut, så der 
ikke kan opføres sommerhuse. 
   Da der på egnen var stor 

stemning for at rejse en mindesten 
for Karoline og Martin Ankersen, 
slog alle mænd sig sammen og køb-
te det stykke af plantagen, der er 
begrænset af Klode Mølle vejen, de 
store graner mod øst og dæmnin-
gen mod Klosterlund sø mod nord. 
   De otte mænd var Tobias Lassen, 
Rasmus Ladefoged og Ole Kidmo-
se, Engesvang, sognerådsformand 
Jens Jørgensen, Frederiksdal, gård-
ejer Jens Kristian Frank, Stenholt, 
tømrer Jens Lunding, Funder, Ha-
rald Overgård, Balle og Jørgen Pe-
tersen, Refshale. 
   På dette smukke areal, der er of-
fentlig tilgængelig, er rejst en stor 
mindesten, der er tilhugget af billed-
huggeren Thorvald Vestergaard i 
Lemvig. På stenen er der udhugget 

 

 

KAROLINE og MARTIN  
ANKERSEN - De værned smukt 
om fædres flid, om folkets flid fra 
Arilds tid. 

Mindestenen for Emil Ernst rejst 
af Martin Anchersen. 
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portrætter af Karoline og Martin 
Ankersen, og den bærer en in-
skription.  
     I mindeparken står også en 
anden sten, som i sin tid blev 
rejst af Martin Anchersen til min-
de om, at Emil Ernst i 1904 be-
gyndte at fabrikere æltetørv på 
dette sted.  
   På stenen har daværende 
lærer Rasmus Askløv, Krage-
lund, indhugget en skovl og en 
spade - nedenunder står: 
E. ERNST 1904.  
 
Museum og naturcenter 
Det lille museum var jo ikke så 
stort, men det eksisterer stadig 
og kan beses ved henvendelse 
på den ny Klosterlund museum. 
Og så da bygningerne blev ledi-
ge efter Hedeselskabet blev der 
den 2. januar 1995 påbegyndt 
oprettelse af museum i smedjen 
og stalden, senere udvidet så 
den nu fylder alle bygningerne 
bortset fra stuehuset, men det 
kommer måske. 
   I dag ejes bygningerne af 
Ikast Brande Kommune og mu-
seet hører under Museum 
Midtjylland. 
   Den smukke hovedbygning i 
røde teglsten er opført af Martin 
Anchersen i 1912. Her har der 
været børnehave, men står nu 
tom. Her kunne man håbe at 
den bliver overdraget til museet 
som så kunne bruge den til f. 
eks. udstilling af kunst fra Leif 
Ragn-Jensen, som oprindelig 
var uddannet som skovfoged. 
Kombinationen af hans talent 
inden for malekunsten, og hans  

kendskab til dyr og fugle, førte til 
mange fremragende stregtegninger 
af danske dyrearter og jagtsituatio-
ner.  
   På Klosterlund Museum viser ud-
stillinger med skovens dyr, tørvear-
bejdets maskiner og originale ar-
kæologiske fund helt tilbage fra jæ-
gerstenalderen. 
   Her fortælles historien om menne-
sker gennem flere tusinde år, hvor-
dan de levede – og især om hvor-
dan de gennem årene har udnyttet 
de midtjyske mosers tørv. 
Udendørs er der god plads til fri leg 
på den store naturlegeplads med 
udsigt til Bølling Sø. 
   Du kan også hilse på gamle land-
brugsracer af heste, kaniner, gæs, 
duer og høns. 
   Om sommeren viser nogle af de 
frivillige, hvordan det hårde arbejde 
foregik, dengang mænd gravede og 
lavede tørv med hånd- og maskin-
kraft. 
   Der er også Kildemarked og Jule-
marked og andre arrangementer. 
 
Kartoffeltyskernes tilknytning til 
Gården 
Museet har i øvrigt en naturlig til-
knytning til kartoffeltyskernes histo-
rie. Koloniernes landmåler Ancher 
Grolau boede her fra 1764 til sin 
død i år 1800. Han opmålte alle ko-
lonigårdene med matrikelkort og 
fortsatte opmålingen af statens før-
ste plantager Stendalgård, Ulvedal 
og Havredal. Klosterlund ligger tæt 
ved flere af de oprindelige kolonier 
fra 1760erne: Frederiksdal, Frede-
riksmose, Julianehede og Christi-
anshede. 
   Inspektør Lucas Kloch flyttede 
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hertil fra Nørlund hvor kolonier-
nes kasserer Søren Thestrup og 
Lucas Kloch boede, og var på 
Klosterlund i årene 1763-1768. 
 
Kommunerne 
   Engesvang – Funder og Kra-
gelund var en kommune indtil 
1915 hvor de blev opdelt i selv-
stændige kommuner og her blev 
Klosterlund og en del af Stenholt 
jord til Klode Mølle lagt til En-
gesvang selv om det lå nord/øst 
for Skyggeå der gik fra Bøllingsø 
og ud i Karup å. 
Hvorfor den del kom til Enges-
vang og ikke Kragelund vides 
ikke, men det var måske godt for 
museet at det blev sådan. 
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Lemming Centralskole 1963 – 1992 af Bent Thor 38  
Jens Jensens minder om slægt og hjem af Margit Jensen 45 
 
2008 
Thøger Thøgersen - Opfinderen af autoværnet af Vagn Lihn Kristensen 7  
Gartnernes Salgsforening i Silkeborg - 1946-1960-1987 Kurt N. Christensen 
9  
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En syndikalist i Sejs af Bente Rytter 17 
Sinding! Byen hvor kvinderne kom tilbage. Af Aage Arnoldsen, Ulfborg 23  
Mit arbejde med Sydslesvigske børns ferierejser til Silkeborg. af Jytte Hahn 32  
”Helledammen” - Lystanlægget i Kragelund Af Margit Jensen 34  
Kun navnene er tilbage Af Niels Åge Klausen 42 
Den sidste bonde på Gunilshøj i Virklund Af Preben Strange 45  
Chr. Fiirgård og Laven Hovgård Af Erna Kaihøj 51 
 
2009 
Reportage fra Radiomuseet i Funder Af Kurt N. Christensen 5 
Silkeborg Elektricitetsværk Af Anton Krogh 11 
Soldaterskæbner i Balle Sogn Af Vagn Lihn Kristensen 19 
Billeder fra Sejs Af Bente Rytter 24  
Gymnastikminder fra Lemming Af Elva Lundorff Jensen (Nedergaard) 33  
Den spanske syge i Kragelund Af Margit Jensen 37 
 
2010  
Historien om Skægkær Af Vagn Lihn Kristensen 7 
Kronprinsen og tyskerne i Sejling Præstegård Af Bent Thor 11  
To uheldige kirkegange Af Bent Thor 15 
Ud at tjene som 10-årig Af Margit Jensen 17  
Georg Krüger og hans virke Af Bente Nielsen 19 
Vinter i Silkeborg i 1930’erne og 1940’erne Af Vagn Bjørnholt 25  
Virklund skole Af Lissi Ringgaard 33 
Lærer Jens Peter Aaboe (1814-1895) Af Søren Olesen 39 
 
2011 
Dreng i Alderslyst under krigen Af Vagn Bjørnholt 7  
Lemming G & IF og Gøglervognen Af Elva Lundorff Jensen (født Nedergaard) 17  
En rottefængers dagbog Af Bent Kjeldsen 21 
Møbelsnedker og bådebygger Fritz Madsen Af Kurt N. Christensen 24 
Kragelund mølle og købmandsbutik Af Margit Jensen 32 
Silkeborgs Dyrlæger 1853-1960 Af Teddy Schøler 35  
Historien om skomageren Af Aage Arnoldsen 40  
Rytterholt. Af Rita Nielsen 41  
Erindringer om min barndom på Vestergade 31 Af Aage Hedegaard Mikkelsen 45 
 
 
2012 
Sygeplejeelev på Silkeborg Centralsygehus 1957 - 60. Af Margit Jensen 7  
Oplevelser med Silkeborgsøernes mindste motorbåd Af Vagn Bjørnholt 14 
Der bor en bager. Erindringer fra Virklund Konditori 1960-1981 Af Lissi Ringgaard 
22  
Erindringer om Laurs Fisker Af J. C. Strunge Jensen 29  
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Fra landsbyskole til centralskole Ansat på Skægkærskolen i 25 år (1964 – 
1988) Af Irene Laier 34  
I lære som bankmand i 1940’erne Af Vagn Bjørnholt 41  
Rutebilstationen i Silkeborg Af Kurt N. Christensen 53 
 
2013 
Jernbanen og Sejs hede Af Bente Rytter 7 
Af Jordbær-Maries erindringer Af Marie Skøtt 13  
En konfirmation under krigen - en efterårssøndag i 1944. Af Vagn Bjørnholt 17 
Thorsø camping gennem 20 år Af Lissi Ringgaard 25  
Bager i Linå i 50 år Af Hermann Rasmussen 29  
Bøllingsøs udtøring Af Chr. Christiani 39 
 
2014 
En anderledes jul Af Anton Krogh 7 
Søren Kjærsgaard og krigen i 1864 Af Herman Rasmussen 10 
Ålemanden fra Sejs - Svejbæk. Af Rita Nielsen 17 
Silkeborg bagerlaug – en branche- og selskabs-forening Af Lissi Ringgaard 26  
1864 – da fjenden kom til Silkeborg Af Preben Strange. 30 
1864 mindeplade i Kragelund Kirke Af Margit Jensen 46 
 
2015 
Et Bryllup Af Margit Jensen 7  
Cirkus i byen Af Vagn Bjørnholt 11  
Man kan lære så længe man lever Af Lissi Ringgaard 18 
Dyrskue i Silkeborg - erindring fra årene 1942-48. Af Jørgen Møller Bitsch 22 
Linå Andelsfryseboks Af Herman Rasmussen 25 
Fra min opvækst i Silkeborg Af Ib Hjorth 33  
Forkarl på Øster Kejlstrup 1954-55 Af Holger Busch Nielsen 48  
Zonen og roemarken Af Anton Krogh 53 
 
2016 
Pjaltekræmmer i Jylland Af Preben Strange 7  
Schalburgtagen mod Silkeborg Roklub Af Steen Pedersen 10 
På arbejde i Silkeborg-skovene - i 1940`erne Af Vagn Bjørnholt 16  
Kirkemureren fra Silkeborg. Af Preben Strange 23 
Mine bedsteforældre og DSB's Vogterhus nr 1 i Nordskoven omkring 1950  
Af Jørn Froberg, Lokalhistorisk Arkiv Gjern 32  
Arne Schmiegelow - skibsrederen i Svejbæk Af Herman Rasmussen 39  
Onkel Theodors bøgetræ Af Dorte Frandsen 47 
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2017 
Hvad loftet gemte Af Jørgen Bitsch 7 
Barndomserindring fra Silkeborg Af Gudrun Thomsen 12 
Silkeborg fester om indvielsesfesten for hånd-værkerforeningen 1896 Af 
Hans Løkke 26  
To kæmper mødtes på Vestergade Af Aage Mikkelsen 36  
Vesterlund Grundejerforening 100 års jubilæum 39  
Silkeborg gendarm i Vestindien 1914 - 1917. Af Preben Strange 47 
Håndringning ved Kragelund Kirke Af Inger Uhrenholt 62 
 
2018 
Smeden på bakken Af Erna Kaihøj 9  
Fra museumsidé til ferskvandscenter Af Carsten Møller 12 
Kroghsgård i Nørreskov Af Anton Krogh 30 
Silkeborg kirkes gamle orgel spiller endnu Af Viggo Lovdal 37  
Per Winther- pottemager i Sorring Af Keld Dalsgaard Larsen 40 
Familien Frank i Stenholt Af Kai Karnøe 44  
Tørken i 1868 Af Jens Peter Aaboe 50 
 
2019 
Konen med træbenet Af Dorte Frandsen 7  
Landsstævneskoven Af Thorbjørn Stenholm f  
Barndomserindringer fra Sandvejen Af Ingelise Jensen 31  
Min vej til Stenholt Fortalt af Karen Frank, nedskrevet af Annie Pedersen 37 
Paradislejrens tilblivelse Af Ellen Schou og Anders Hessel 52  
Pædagogmedhjælper anno 1984 Af Maybritt Stormly 55  
Nyt på Kirkegården i Lemming Af Bent Fritz Nielsen 59 
 
2020 
Livet på Århusbakken fra 1961 til 1969 - som legebarn og teenager Af Inge 
Hvilsted 7  
Fru Iskov og Dyrvighus Af Erna Kaihøj 15  
En gang spejder – altid spejder! Nash 100 år og 90 år som spejder  
Af Anders Hessel, Silkeborg Spejdermuseum 20  
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 24 
En falden kvinde fra Silkeborg Af Erik Hansen 38 
Brand i Gødvad Om kunstdrejer Børge Hammer – og Inga Hammer  
Af Kai Laursen og Herman Rasmussen 46  
Lisberg - Ting i Træ 51 Familien Lisberg – og om at få eget hus i Sejs Af: 
Ulla Andersen 55 
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2021 
Taterkongen Johannes Axelsens Historie Af Margit Jensen  7 
Helge Madsens købmandsforretning i Sejs Af Ulla Andersen 13 
Turneringen om dronningens lysestager Af Anders Hessel  19 
På tur i Silkeborg år 2000 Af Inge Hvilsted, 14 år 22 
Stenholt Skov Af Teddy Greibe  24 

Historien om Søren Buntmager Af Lars Christiansen 28 
Klosterlund og historien af Teddy Greibe  36 
Indholdsregister Syn for Sogn 2002-2021  49 
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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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