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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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Sophus Sørensen som yngre. 
Foto: Ukendt. 
 
   Grundlovsdag 2019 var en strå-
lende dag. Solskin. 
   Over 70 mennesker var forsam-
let på toppen af Sindbjerg-
Stoubjerg, de markante bakker 
ved Sejs-Svejbæk. 
   De var samlet for at genindvie 
mindestenen for Sophus Søren-
sen på toppen af bakken. Minde-
stenen fortalte om bakkernes 
fredning i 1919. Det var 100-års 
jubilæet, som fejredes i regi af 
Sejs-Svejbæk Lokalråd og Sejs-
Svejbæk Lokalhistoriske For-
ening. 

   Mindestenen var nyrenoveret.       
Vi stod og så ud over noget af det 
smukkeste Danmark. Skov- og Sø-
højlandet, Himmelbjerget og Julsø. 
Mod syd ses området ved Slåen Sø, 
hvor landets højeste træ står. En 
Douglasgran på 53 meter - målt 
med målebånd! 
 
Jeg holdt denne tale: 
               Sophus Sørensen. 
   Han blev født i 1865, som søn af 
bogtrykker og redaktør Hans Simon 
Sørensen og Bodil Cathrine 
Schmidt. For øvrigt var han tvilling. 
Han og broderen Johannes lignede 
hinanden som 2 dråber vand. En-
gang da Sophus var i teateret, og 
var på vej op ad trappen til balko-
nen, hilser han ” Næ, goddag Jo-
hannes”. Han havde set sig selv i et 
stort spejl.  Johannes blev direktør 
for mineralvandsfabrikken  ”Skt. 
Nikolaus Kilde”  i Aarhus.  Sophus 
fik uddannelsen som bogtrykker. 
Han skulle senere overtage avisen 
efter faderen. 
    Herefter var han på Askov Høj-
skole. Det blev en stor oplevelse, 
hvor han blev tændt på de grundt-
vigske tanker, især om folkeoplys-
ning og frisind. Han blev stærkt in-
spireret af lærerne på Askov, især 
Ludvig Schrøder, Heinrich Nutzhorn 
og Poul la Cour. Da han kom hjem, 

Sophus Sørensen 
 
Af Herman Rasmussen 
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blev han ansat ved avisen – i lø-
bet af få år blev han redaktionsse-
kretær – og hurtigt ansvarshaven-
de redaktør. I 1899 stod han som 
avisudgiver og bogtrykker. 

Mindestenen nyrenoveret og gen-
indviet i 2019. Forfatteren på bille-
det. Foto: forfatteren. 
 
   Man får et lille indtryk af hans 
hvasse pen som redaktør. Her 
citeret fra Keld Dalsgaard Larsens 
bog  ”Silkeborg sort på hvidt”. 
Han var venstremand og avisen 
en venstreavis. Skriveriet var i 
tidens stil, og kunne opleves også 
fra den anden politiske side. Un-
der et vælgermøde i 1895 skriver 
han : ”..at det ikke ville blive et 
roligt møde, kunne man sige sig 
selv; thi der er aldrig roligt, hvor, 
socialisterne giver møde. De folk 

kan nu en gang ikke tåle, at ander-
ledes tænkende udtaler sig, hvilket 
just ikke tyder på, at de anser deres 
egen sag for videre god; ellers måt-
te den nok kunne tåle at stå for kri-
tik.” Og i en valgannonce ved kom-
munevalget i 1921 : ” Borgere i Sil-
keborg! Stem op for den røde flod, 
som truer med ødelæggelse af alt 
frit liv og kun byder tvang som løn.” 

Sophus Sørensen ved sit skrive-
bord. Foto: Johs. Jensen. 
 
   Sophus Sørensen var dygtig og 
skabte et godt og solidt foretagen-
de. Som en beskrivelse af ham ly-
der: Han blev en af de provinsblads-
redaktører, der blev eet med sit blad 
og sin egn. Og han blev en af sin 
bys mest fremtrædende borgere. 
Han elskede egnen omkring Silke-
borg. 
   I tiden omkring begyndelsen af 
1800-tallet var omegnen ved søerne 
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næsten mennesketom. Tidens 
tænkning var romantisk i relation 
til naturen, hvor det æstetiske, det 
skønne spillede en stor rolle. H. 
C. Andersen tilhørte litterært ro-
mantikken, her var følelserne i 
højsædet. Han rejste ud for at se 
det smukke, det anderledes og 
storslåede. Vores guldalder-
malere gjorde det samme. H. C. 
Andersen besøgte fabrikant 
Drewsen i Silkeborg og skrev om 
det. Drewsens nevø besøgte onk-
len og skrev om det. Og malere 
som Wilhelm Kyhn kom hertil og 
malede. Igennem alt dette fik man 
også øjnene op for, at det hjemli-
ge også var smukt, anderledes og 
storslået. 
   Silkeborg blev kendt over hele 
landet. 
   Sophus Sørensen interessere-
de sig meget for egnen. Han vid-
ste at andre, bl.a. hans mange 
gæster syntes det samme. Han 
tænkte, at det kunne være godt 
for byen, hvis mange fik øje på 
det smukke, det skønne. Og hvis 
mange gæster kom til byen, ville 
det være godt for en by i vækst. 
   I 1906 blev han formand for Tu-
ristforeningen i Silkeborg, en post 
han beholdt i over 30 år. Efter sin 
far blev han formand for Tårnko-
miteén, der arbejdede for at frem-
hæve Himmelbjerget. Han ville 
bevare det skønne i egnens na-
turværdier. Disse forandrede sig 
og ville måske forsvinde. 
 
 

Fredning 
   Han gør noget ved det. Han køber 
de fineste bakker, han kender nem-
lig Sindbjerg og Stoubjerg ved Sejs. 
Dette gør han sammen med en an-
den velhavende erhvervsmand, 
klædefabrikant Johannes Hammer 
( 1870  -  1922 ). I 1910 køber de 44 
tdr. land ( 22 ha) for 800 kr. af hus-
mand Johannes Madsen i Nyløkke. 
For at bevare bakkerne som lynghø-
je, privatfreder de dem den 18. fe-
bruar 1919 med følgende deklarati-
on : ” .. at højene ikke nogensinde 
maa beplantes eller opdyrkes, idet 
de alle Tider skulle henligge som 
Lynghøje, som de nu gør ”. 
    I 1923 blev Sophus Sørensen 
eneejer af bakkerne. Senere blev 
Sejs Hede fredet i 1947 af frygt for 
sommerhus-bebyggelse nær bak-
kerne. De blev da overtaget af 
Svend- og Kaj Sørensen, Sophus 
Sørensens sønner. 
   Det arbejde, som Sophus udførte 
for sin egns landskabelige herlighe-

Lyngbakkerne Sindbjerg og Stou-
bjerg 103 m. Foto: Forfatteren. 
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der, mødte bred anerkendelse. 
Julius Bomholt, der var født i Al-
derslyst ved Silkeborg, og senere 
blev socialdemokratisk Kulturmini-
ster og Folketingets Formand har 
udtalt, at Sophus Sørensen  ” .. 
udførte et stort og værdifuldt ar-
bejde, for at åbne menneskenes 
øjne for naturens skønhed.  Han 
gjorde det med liv og sjæl. Han 
blev en af sin bys mest fremtræ-
dende borgere.” 
   Han var en foretagsom mand, 
der ville magten, men også sam-
arbejdet. 
 
HAN PRÆGEDE SIN BY 
   Udover det allerede nævnte, var 
han særdeles aktiv på sin bys 
vegne. En handlekraftig mand, 
der prægede sin by : 

Han var medstifter af roklub-
ben, og formand for den i 
40 år. 

Formand for Silkeborg Hånd-
værkerforening. 

Medstifter af Silkeborg Valg-
menighed 

I bestyrelsen for Silkeborg 
Bad - og skrev sammen 
med daværende overlæ-
ge ved Badet, dr.med. 
Arne Faber, virksomhe-
dens historie ved 50 års 
jubilæet i 1933. 

Han var formand for Silkeborg 
Bank, som hans far hav-
de været med til at stifte. 

Var i Byrådet, hvor han var 
med til at indføre gratis 
kommunal Mellemskole. 

Hovedmand bag bygningen af 
Kammerslusen, der skabte 
en god sejlbar forbindelse 
mellem søerne og vandet 
nedenfor slusen. 

I over 40 år var han formand for 
Foreningen af Venstreblade 
i Danmark. Og  selvfølgelig 
også formand for Venstre-
vælger-foreningen i Silke-
borg. 

Skabelsen af Silkeborg Turist-
forening var også hans 
værk. Han var formand her i 
over 30 år ( 1906 - 1938 ). 
Hans motto var at sprede 
Silkeborgs ry ud over lan-
det, som han skrev i Silke-
borg Avis d. 7. september 
1922. Det lå ham meget på 
sinde. 

Han igangsatte de stadig eksi-
sterende Ild-fest-regattaer. 

Som sin far var han formand for 
Tårnkomitéen, altså Him-
melbjergsområdet. Her fore-
stod han en række folkemø-
der og fester. 

Naturfredningskomitéen var han 
medstifter af og formand for 
1925  -  1944, altså i 20 år. 

Og hans kærlighed til egnens 
store naturværdier slog 
igennem, som omtalt, ved 
opkøb og fredning af Sind-
bjeg og Stoubjerg. Her er 
der i 1947, kort tid efter 
hans død, sat en mindesten 
for ham. 
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EN IMPONERENDE MAND  
   I 1930érne var der et møde for 
nordiske bladfolk i Silkeborg. Ved 
afslutningen af det 3-dags møde 
holdt den finske redaktør Koski-
kallo en tale. Han sagde, at første 
aften bød Sophus Sørensen vel-
kommen med ordene : ” Må jeg 
som formand for Turistforenin-
gen…..”. Næste dag til frokost på 
Himmelbjerget : ” Må jeg som for-
mand for Tårnkomitéen…..”. Og 
nu i aften byder Sophus Søren-
sen velkommen med ordene: ” 
Må jeg som formand for Venstre-
bladene i Danmark…”. Han fort-
satte, om mon der er andre for-
eninger i Silkeborg end Sophus 
Sørensens ? ” Hvis vi blev her i 
flere dage, ville vi sikkert se flere 
formandsstillinger !” 
 
PERSONEN SOPHUS SØREN-
SEN. 
   Han beskrives i sin forenings-
virksomhed med enestående ev-
ner til at samle modstridende op-

fattelser. Han havde en frisindet 
personlighed. Han havde ingen 
uvenner, kun nogle politiske mod-
standere. Privat var han jævn og 
elskelig. Som chef var han forståen-
de og hensynsfuld, adskillige af de 
ansatte holdt både 40- og 50-års 
jubilæer ved avisen. 
Han døde i 1947 - 81 år gammel. 
 Lad mig slutte med nogle ord fra 
hans gamle kollega, redaktionsse-
kretær ved Silkeborg Avis, Frederik 
Egebjerg: 
   Gennem et lang og virksomt liv 
forundtes det ham at yde et væsent-
ligt bidrag til udviklingen i den hurtigt 
voksende by, og så længe Sind-
bjerg og Stoubjerg i uberørt naturtu-
tilstand hæver deres lyngbegroede 
højderyg op over landskabet, vil 
hans navn blive mindet med tak-
nemmelighed. 
Det være hermed gjort! 
 
Kilder: 
Dansk Biografisk Leksikon 
Silkeborg Arkiv 
Silkeborg Sort på hvidt, En Byhisto-
rie. Af Keld Dalsgaard Larsen 
Frederik Egebjerg i Aarbog for Aar-
hus Stift 1954 

Hjejlen foran Sindbjerg-Stoubjerg 
Foto: Stig Andersen. 

Sophus Sørensen i sine vel-
magtsdage – ca. 1935. Foto 
Johs. Jensen 
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   I 1939 kunne ovennævnte dra-
matiske overskrift læses i en midt-
jysk avis, mens overskriften i en 
anden avis var lige så sensationel 
– og måske mere postulerende – 
“Religionsvanvid i Gjern”. 
   Den ulykkelige kvinde i Gjern, 
som var hovedperson i den dra-
matiske begivenhed, hed Anna 
Staugaard og var på det tidspunkt 
50 år. Den ugifte Anna Staugaard 
var tilflytter fra Silkeborg og havde 
i ni år ernæret sig som syerske og 
broderihandlerske i Gjern. 
   Inden vi vender tilbage til den 
ulykkelige hændelse i 1939, vil 
jeg kort fortælle om, hvordan An-
na Staugaards liv indtil da var 
forløbet. 
 
Opvækst i Silkeborg 
   Anna Staugaard blev født på 
den første dag i året 1889. Hen-
des far hed Johan Hansen Stau-
gaard, og hendes mor hed Frede-
rikke Staugaard. Den nyfødte var 
ægteparrets sjette barn, og knap 
seks år senere fik parret deres 
syvende og sidste barn. Som de 
øvrige børn fik Anna Staugaard 
mellemnavnet Hansen. 
   Anna Staugaards far var ma-
skinsmed og fabrikant. Han drev 
en motor- og maskinfabrik på 
adressen Herningvej 53, hvor fa-

milien også boede. Ejendommens 
adresse blev senere ændret til Ve-
stergade, men beholdt det samme 
nummer. I dag er der opført en ejen-
dom med en Faktabutik på stedet. 
Flere af familiens fire drenge slæg-
tede faderen på og blev maskin-
smede eller mekanikere. Da Anna 
Staugaards far døde i 1912, videre-
førte en søn, Frederik Hansen Stau-
gaard, virksomheden under navnet 
F.H. Staugaard. I 1919 fik virksom-
heden navneskifte til J.H. Staugaard 
& Sønner, Silkeborg Motorfabrik. En 
eller flere af brødrene må derfor 
være blevet medejere. 
   Familiens tre døtre, Davida, Anna 
og Amalie, havde alle interesse og 
håndelag for syning og brodering. 
Alle tre døtre åbnede hver især 
selvstændige broderiforretninger i 
Silkeborg og havde i perioder også 
forretninger i Herning, Kjellerup, 
Randers og Gjern.  
   Da Anna Staugaard var 24 år tog 
hun de første spæde skridt til at 
etablere sig som selvstændig. Det 
fremgår af Silkeborg Avis, hvor an-
noncer i slutningen af oktober 1914 
kundgjorde, at hun udførte påteg-
ninger og broderier. Senere stram-
mede hun annonceteksten op, idet 
der blev tilføjet, at de nævnte arbej-
der udførtes smukt og billigt. Af an-
noncerne ses, at hun stadig boede 

Uhyggeligt tilfælde af selvlemlæstel-
se i Gjern 
Af Lars Christiansen 
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på adressen Herningvej 53, hvor 
hun var født og opvokset. 
 
Åbner sin første forretning 
   I de følgende år afslører Anna 
Staugaards annoncering ikke blot, 
hvad hun tilbød kunderne, men 
også andre forretningsmæssige 
og tilmed private anliggender.         
Sammen med oplysninger fra fol-
ketællingerne giver annoncerne et 
lille indblik i den foretagsomme 
kvindes liv. For eksempel oplyser 
fem annoncer i marts 1915, at der 
den 24. marts åbnede en 
“Broderifilial og Tegnekontor” i 
Vestergade 33. Det er den ejen-
dom på gadens sydlige side, der i 
dag huser Gusto Fastfood og Sa-
lon Bella. I folketællingen det føl-
gende år kan man se, at Anna 
Staugaard boede hos sin mor i 
barndomshjemmet, som moderen 
var blevet ejer af. Den yngste sø-
ster, Amalie, boede der også. De 
to søstre bliver i folketællingen 
begge betegnet som “logerende” 
– Anne Staugaard drev broderi-
forretning, og lillesøsteren var 
ekspeditrice i den samme forret-
ning.  

Annonce med bl.a. ”tegnede Un-
derliv fra 1Kr.” 
 
En af de første annoncer, som 
blev indrykket, efter at Anna Stau-

gaard åbnede forretning på Vester-
gade 33. 
   Det gik tilsyneladende godt med 
forretningen. Året efter åbningen var 
sortimentet udvidet med tegnede 
underliv til 1 kr., lommetørklæder til 
10 øre foruden et smukt udvalg i 
forklæder “til alle priser og med nye 
mønstre”. I sommeren 1917 søgte 
Anna Staugaard hjælp: Damer, som 
syr smukt engelsk og fransk, kan få 
hjemmearbejde. Hun lokkede med 
god betaling og opfordrede interes-
serede til at medbringe prøver. I 
samme annonce var forretningens 
navn opgraderet fra blot broderifor-
retning til “Broderimagasinet”. Sene-
re blev navnet “Silkeborg Broderi-
magasin” – samtidig med at forret-
ningen nu havde fået telefon. 
   I sommeren 1918 søgte Anna 
Staugaard efter en to- til treværel-
ses lejlighed til tre voksne, der helst 
skulle ligge i nærheden af Vesterga-
de. Ansøgningen gav respons, for i 

Ejendommen Skolegade 64, hvor 
Anna Staugaard boede sammen 
med sin mor og søster. Familien 
boede i stuelejligheden bag vin-
duet yderst til højre. 
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årene frem til cirka 1934 boede 
enkefru Frederikke Staugaard og 
en eller to af døtrene, Anna og 
Amalie, til leje hos en træskoma-
ger i ejendommen Skolegade 64. 
 
En familie af iværksættere 
   Anna Staugaard og hendes sø-
skende var tilsyneladende alle 
aktive i Silkeborgs erhvervsliv. 
Faderens livsværk, der, som 
nævnt, blev videreført af sønnen, 
Frederik, og en eller flere af Fre-
deriks brødre, udviklede sig. Den 
gik så godt, at Frederik H. Stau-
gaard i 1921 rejste til Amerika, 
hvor han i Detroit tilegnede sig 
yderligere viden om motorfabrika-
tion. Det vidner også om det gå-
påmod, der prægede familien 
som helhed, at hans 68-årige mor 
i juli 1921 rejste til Detroit for at 
besøge ham. 

   Anna Staugaard var ikke den før-
ste i familien, der åbnede en brode-
riforretning i Silkeborg, for allerede i 
1898 åbnede hendes 21 år ældre 
søster, Davida, et “1ste Klasses 
Broderi-Magasin” i Estrupsgade 24. 
Senere flytter hun til Randers, hvor 
hun i Houmeden 12 drev et broderi-
magasin indtil pensionsalderen. 
   I 1923 var det Amalie Staugaards 
tur til at forsøge sig som selvstæn-
dig. Hun åbnede “Broder i-
forretningen Bulgar”, som hun drev i 
mindst ti år. Forretningsadressen 
var Søndergade 12 i Silkeborg. 

Annonce fra Anna Staugaards tid i 
Kjellerup. Annoncen blev bragt i 
begyndelsen af julemåneden i 1925. 

 
   Vi vender tilbage til historiens ho-
vedperson.  
   På et tidspunkt i 1924 eller 1925 
fik Anna Staugaard lyst til at forsøge 
sig i en anden og mindre by. Valget 
faldt på Kjellerup, der med den nylig 
indviede jernbane lå bekvemt i for-
hold til familien i Silkeborg. En an-
nonce i Kjellerup Tidende oplyste, at 
“Staugaards Broderimagasin” lå i 
Nørregade 13. Noget tyder på, at 
flytningen til Kjellerup ikke var no-
gen succes, for allerede i januar 

Annoncen viser, at det var en alsi-
dig forretning, Anna Staugaards 
brødre drev. Ud over de nævnte 
reparationer havde virksomheden 
også egen motorproduktion. 
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1927 var Anna Staugaard tilbage 
hos moderen i Skolegade 64 i 
Silkeborg. Fra denne adresse i 
stuen til højre tilbød hun herefter 
tegning og broderi. Derudover 
tilbød hun som noget nyt: Kitler 
og nye smukke faconer i forklæ-
der klippes og syes, så de passer 
enhver. Alt udføres smukt og bil-
ligt. 
 
Anna Staugaard flytter til Gjern 
   Den driftige broderihandler hav-
de endnu engang fået mod på at 
etablere en forretning i Silkeborgs 
opland. Denne gang i Gjern, der 
som Kjellerup havde hyppige jern-
baneforbindelser til Silkeborg. 
   Den nu 41-årige Anna Stau-
gaard flyttede til Gjern i 1930. I 
folketællingen fra november sam-
me år kan man se, at hun boede 
sammen med fire andre ugifte 
kvinder i “Hyttebo”, der var en 
afdeling af Gjern Rekreations- og 
Sygehjem. Senere flyttede Anna 
Staugaard fra hjemmet og fik sin 
egen lejlighed. Flere gjernborgere 
har fortalt, at Anne Staugaard var 
et vellidt, stilfærdigt og roligt men-
neske, men man har dog ikke lagt 
skjul på, at hendes nerver var 
meget svage. Det har sikkert væ-
ret grunden til, at hun de første år 
boede på byens kendte rekreati-
ons- og sygehjem. 
Anna Staugaard var meget religi-
øs, og i tiden op til den ulykkelige 
hændelse, der er baggrunden for, 
at jeg skriver om hende, havde 
Anna Staugaard været meget 

nedtrykt og havde søgt trøst ved 
fordybelse i bibelen og ved at gå til 
alle missionsmøder på egnen. Se-
nest som deltager i den lokale mis-
sions vækkelsesuge. 
 
En skæbnesvanger dag – 22. fe-
bruar 1939 
   Ved titiden om formiddagen hørte 
naboerne uartikulerede skrig fra 
Anna Staugaards lejlighed, og da 
nabokonerne kom til, fik flere af dem 
ondt ved synet, som det blev udtrykt 
i en avis. Flere aviser skrev: 
 
   ”Den 50-årige frk. Anna Staugaard 
i Gjern ved Hammel huggede i går 
sin venstre hånd af med en økse. 
Naboer og en tilkaldt læge hørte 
den af blodtab hårdt medtagne kvin-
de citere skriftens ord om at hugge 
den hånd af, der forarger. 
Frk. Staugaard havde hentet en 
huggeblok og en økse i sit brænde-
hus. Den afhuggede hånd lå på 
blokken, selv lå hun halvt besvimet 
ved siden af på gulvet. Endnu, da 
den tilkaldte læge nåede frem, var 
der intet foretaget. Ingen af tilskuer-
ne havde underbundet armen eller 
ydet nogen hjælp. Lægen, Dr. Raa-
dal, Gjern, konstaterede, at øksen 
havde været så sløv, at der var hug-
get flere gange. Knoglerne i hånd-
leddet var knust, men denne om-
stændighed har frelst den ulykkeli-
ges liv, Årerne var klemt sammen. 
Havde øksen været skarp, ville hun 
have været forblødt, da lægen kom. 
Huggene var imidlertid ført sådan, 
at man på sygehuset måtte foretage 
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en yderligere amputation. 
   Begivenheden gjorde det dybe-
ste indtryk på alle i byen. Mellem 
klageråb citerede frk. Staugaard 
stadig skriftsteder.” 
 
  Det kan undre, at den lokale læ-
ge har været så åbenmundet over 
for naboer og journalister, som 
det fremgår af referatet. Et så 
groft brud på en læges tavsheds-
løfte ville være utænkeligt i dag. 
 
   Aviserne præsenterede læserne 
for to forskellige versioner af den 
opsigtsvækkende hændelse. I 
den anden version, var frk. Stau-
gaard – bleg som et lig og over-
sprøjtet med blod – kommet skri-
gende ind til naboen, mens hun 
ustandselig råbte “Hjælp mig, 
hjælp mig!” Ifølge samme version 
havde en undersøgelse vist, at 
Anna Staugaard havde foretaget 
den frygtelige handling på sit køk-
kenbord, der viste tegn efter tre 
hug. Fælles for begge versioner 
var dog, at Anna Staugaard til 
naboerne og lægen hviskede: 
“Hvis et lem forarger dig, da hug 
det af, og kast det bort!”  
 
   Til trods for, at Gjern var en na-
turlig del af Silkeborg Avis’ læse-
kreds, blev den dramatiske hæn-
delse i Gjern overhovedet ikke 
omtalt i avisen. Til gengæld blev 
nyheden slået stort op i en del 
andre midtjyske aviser. Når Silke-
borg Avis var så hensynsfuld helt 
at undlade omtale, har det sikkert 

både været af hensyn til Anna Stau-
gaard selv og til hendes familie i 
Silkeborg. 
 
De følgende måneder 
   Anna Staugaard overlevede sin 
selvlemlæstelse. Den første tid var 
hun indlagt på Amtssygehuset i 
Hammel, men efter nogen tid blev 
hun overført til Sindssygehospitalet i 
Risskov. På et tidspunkt – stadig i 
foråret 1939 – blev Anna Staugaard 
igen overført. Denne gang til Amts-
sygehuset i Aarhus, hvor hun døde 
den 23. april 1939. Altså kun to må-
neder og én dag efter, at hun gen-
nemførte sin selvdestruktive hand-
ling. 
   Anna Staugaard blev dagen efter 
dødsfaldet undersøgt af en læge. 
Dødsårsagen var ifølge døds-
attesten paresis cordis og cerebral 
hypertensio, der på dansk betyder 
hjertesvækkelse og forøget tryk i 
hjernen. Det betyder, at hun tilsyne-
ladende ikke døde som følge af sel-
ve kvæstelsen. 
   Dagen efter at Anna Staugaard 
var afgået ved døden, indrykkede 
hendes søskende en dødsannonce i 
Silkeborg Avis, hvoraf det fremgik, 
at afdøde tirsdag den 25. april 1939 
blev ført fra Amtssygehuset i Aarhus 
til Kapellet i Silkeborg. Anna Stau-
gaard blev den følgende fredag be-
gravet på Silkeborgs gamle kirke-
gård (Østre Kirkegård), hvor begge 
hendes forældre også var blevet 
begravet. 
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   Dødsannoncen, som Anna 
Staugaards søskende indrykkede 
i Silkeborg Avis den 24. april 
1939. 

 

Efterskrift  
   I forbindelse med pressedæk-
ningen af sagen henvendte en 
journalist fra Nationaltidende sig 
til en sagkyndig nervelæge, over-
læge dr.med. Paul J. Reiter, der 
under en længere samtale fortalte 
om nervelægernes syn på selv-
lemlæstelser. Begivenheden blev 
af samtiden betegnet som et ud-
slag af religionsvanvid, men ifølge 
overlægen var der næppe læge-
faglig dækning for den betegnel-
se: 
 
      “ – Fænomenet er hverken 
udenfor eller indenfor sindssyge-
hospitalerne noget ukendt, selv 

om det er sjældent, at det giver så 
alvorlige udslag som her. Uhyre ofte 
opfatter deprimerede eller forrykte 
et eller andet skriftsted bogstaveligt. 
Klassisk er jo for resten tilfældet 
med Origenes, og navnlig det skrift-
sted som er citeret i dette tilfælde 
som et motiv, har givet anledning til 
selvlemlæstelser op gennem histori-
en. Man kan ikke komme udenom, 
at der er en vis harakiri i det, men 
det er udtryk for noget patologisk 
(afvigende fra det normale, især 
psykisk). 
   Der foreligger imidlertid også an-
dre motiver, mere eller mindre skjul-
te. Man må bemærke, at den på-
gældende i forvejen havde været 
nedtrykt. I virkeligheden ligger det 
oftest sådan, at den sjælesyge må 
holdes udenfor et miljø, der kan 
skabe anfægtelser eller yderligere 
depression, akkurat som en mave-
syg må sættes på diæt. Det er imid-
lertid svært, fordi den deprimerede 
netop ofte vil søge trøst i religionen, 
hvor der så i stedet findes anlednin-
ger til yderligere sjælespændinger. 
   Men sagen er mere indviklet end 
som så. Der skal foreligge en særlig 
tilstand, før religiøse anfægtelser 
kan give sig et sådant udslag.” 
 
   Den tragiske hændelse var ikke 
enestående i datidens Danmark. 
Godt fem år inden Anna Staugaard 
døde, rystede en anden begivenhed 
med religiøs baggrund avisernes 
læsere. I dette tilfælde var der dog 
ikke tale om at gøre skade på sig 
selv, men på andre. Hændelsen 
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fandt sted lidt uden for Givskud 
og blev af pressen blandt andet 
betegnet som “Religiøst hysteri” 
og “Vanvidsdrama ved Vejle”. 
Ingen af betegnelserne var over-
drevne. 
Hændelsen fandt sted på en min-
dre gård, hvor hele familien – lige-
som mange andre familier på eg-
nen – var en del af den baptisti-
ske menighed, hvor de tilhørte en 
særlig gren, kaldet Nazaræerme-
nigheden. 
   To af familiens sønner på 19 og 
24 år var i særdeleshed optaget 
af menighedens trosspørgsmål og 
var af den opfattelse, at deres 
forældre ikke var stærke nok i 
troen. Efter lange, natlige diskus-
sioner om religiøse spørgsmål 
blev brødrene enige om, at deres 
forældre kun kunne reddes, hvis 
de slog dem ihjel. “At det ligefrem 
var Guds vilje – og at de kun var 
på den måde kunne redde foræl-
drenes sjæle.” 
   Så galt gik det dog ikke, men 
begge forældrene blev mishandlet 
på det groveste i mange timer. På 
et tidspunkt lykkedes det for dem 
at skaffe hjælp, hvorefter myndig-
hederne mødte op og fik brødre-
ne anholdt. 
   Under en afhøring tilstod brød-
rene, at det ikke alene var deres 
mening at dræbe forældrene, 
men at det også havde været de-
res mening at brænde gården af. 
Efter afhøringen blev brødrene 
ført til Sindssygehospitalet i Mid-
delfart, hvor de blev indlagt. 

   Historien om Anna Hansen Stau-
gaard handler om en på mange må-
der driftig og succesfuld hovedper-
son og familie. Det er også en for-
tælling om, hvordan kvinder kunne 
klare sig selvstændigt i et erhverv, 
der nu er ved at få en renæssance – 
blandt andet i form af nutidens  
brødløser.  
 
   Vi kan kun gisne om forklaringen 
på de dramatiske begivenheder i 
Gjern. Uanset årsag må Anna Stau-
gaard have været meget forpint og-
så i tiden op til hændelsen. Men 
hvad end forklaringen er så lemlæ-
stede hun kun sig selv – ikke andre. 
Anna Staugaard tog svaret med sig 
i graven. 
Anna Staugaards gravsten på Silke-

borgs gamle kirkegård – den, der i 
dag hedder Østre Kirkegård. Grav-
stedet, der nu er sløjfet, lå få hund-
rede meter fra det sted, hvor Anna 
Staugaard voksede op. 

 
 
 
 



 

19 

 

barnet, men derudover bragte bla-
det ikke nærmere oplysninger om 
hændelsen. 
   Et opslag i Linå Sogns kirkebog 
viser, at den nyfødtes mor hed Inger 
Marie Nielsen og var 36 år, da hun 
fødte. Den udlagte far hed Mads 
Kristian Lund, og man kan regne ud, 
at han på avlingstidspunktet blot var 
15 år – hvad han i øvrigt stadig var, 
da barnet kom til verden. 
   Den 19. december 1903 fødte 
Inger Marie en datter, der straks 
blev hjemmedøbt. Den nyfødte blev 
11 dage senere fremstillet i kirken, 
hvor dåben blev bekræftet, og bar-
net navngivet. Fattiggårdens besty-
rer, Anders Peter Olsen, samt en af 
fattiggårdens tjenestepiger var 
blandt fadderne. Pigebarnet blev 
døbt Abeline Nielsen. 

   Det var ikke ualmindeligt, at 
fattiglemmer på landets fattiggår-
de fødte børn, men da to kvinder 
på fattiggårdene i henholdsvis 
Them og Linå Sogn fødte, blev 
det bemærket. Der var nemlig 
særlige omstændigheder, der 
gjorde sig bemærket, idet de to 
fødende, ud over at være fattig-
lemmer, også var åndssvage. 
Begge fødsler fandt i sted i den 
samme måned i 1903. 
   Det var almindeligt, at fattiggår-
dene ud over fattige også husede 
handikappede og ældre med eller 
uden svækkede åndsevner, men 
da det blev kendt, at de to ånds-
svage kvinder var blevet be-
svangret og fødte under ophold 
på en fattiggård, skabte det de-
bat. 
 
Fødslen på Linå Sogns fattig-
gård 
   Linå Sogns fattiggård lå i Skel-
lerup og blev kaldt Skellerup Fat-
tiggård. 
   Det var Randers Arbejderblad, 
der den 6. januar 1904 var først 
med nyheden om, at en åndssvag 
kvinde på Skellerup Fattiggård 
havde født et barn. Bladet kunne 
tilføje, at det formodentlig var en 
kun 16-årig knægt, der var far til 

Problemfyldte barnefødsler på fattig-
gårde 
 
Af Lars Christiansen 

Ældre foto af Linå Sogns fattiggård i 
Skellerup. Ejendommen, der nær-
mest er sammenbygget med to na-
bogårde, eksisterer stadig. 
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   Hvis der blev født børn på fattig-
gårde, og den fødende ikke hav-
de nærtstående eller nærtboende 
familie, var det almindeligt, at fat-
tiggårdens bestyrer eller bestyrer-
par stod fadder ved dåben. 
 
Inger Marie Nielsen – barnets 
mor 
   Inger Marie var født i Linå Sogn. 
Hendes far hed Lars og var ar-
bejdsmand. Hendes mor hed 
Aboline, så Inger Marie har ved 
dåben af sit eget barn ladet sig 
inspirere af sin moders navn. Da 
Inger Marie blev konfirmeret i for-
året 1883 modtog hun ikke – som 
de øvrige konfirmander – bedøm-
melser for kundskaber og opfør-
sel. I stedet for bedømmelserne 
havde præsten blot skrevet ånds-
svag. I fattiggårdens protokol kan 
man se, at Inger Marie blev ind-
skrevet som fattiglem den 5. no-
vember 1893. Hun var da 25 år. 
Det er uvist, hvordan det gik Inger 
Marie, efter at hun havde født sit 
barn. 
   Vi vender senere tilbage til In-
ger Marie og Mads Kristians dat-
ter, Abeline Nielsen. 
 
Mads Kristian Lund – barnets 
far 
   Det er ikke lykkedes at opspore 
særlig meget om den nyfødtes 
mor, men til gengæld findes der 
mange oplysninger om barnefa-
deren, der havde haft en meget 
vanskelig opvækst. 
   Mads Kristian, der var den yng-

ste af en større børneflok, mistede 
allerede sin far, da han var fire år. 
Faderen var tækkemand i Sejs og 
døde kun 43 år gammel af hjerne-
betændelse. Hans enke magtede 
tilsyneladende ikke at forsørge de 
mange børn, så både Mads Kristian 
og hans bror, Anders, endte på fat-
tiggården. Da de to brødres ældste 
søster og bror på et tidspunkt emi-
grerede til Amerika, var familien på 
det nærmeste opløst. For at gøre 
ondt værre mistede Mads Kristian 
som 13-årig den to år ældre bror, 
Anders, der døde under opholdet på 
Skellerup Fattiggård. Endelig kan 
det nævnes, at få år efter, at Mads 
Kristian var blevet far, emigrerede 
hans mor – der på det tidspunkt var 
61 år – og sluttede sig til sine to 
børn i Amerika. Nu var Mads Kristi-
an for alvor alene i verden. 

   Udskrift af fattiggårdens protokol, 
hvoraf det fremgår, at Inger Marie 
Nielsen var blevet indlagt på fattig-
gården den 5. november 1893. 
   Da Inger Marie blev indlagt, 
medbragte hun en kåbe, en kyse, 
et sjal, to kjoler og tre skjorter. Der-
udover medbragte hun blandt an-
det en trøje, to par strømper, et par 
træsko, et par sko og tre chemiser. 
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   Når fangerne blev skrevet ind i 
straffeanstalternes stambøger, 
blev navnet oftest prentet med en 
imponerende håndskrift. Her fra 
en af stambøgerne fra Straffean-
stalten i Vridsløselille. 
   Til højre ses en profiltegning af 
Mads Kristian fra samme kilde, 
der blev suppleret med skriftlige 
bemærkninger om ansigtets de-
taljer og andre særlige kende-
tegn. Profiltegninger mv. var en 
forløber for de kendte fangefotos. 
Begge dele blev benyttet i forbin-
delse med efterlysninger og til at 
identificere de anholdte, der næg-
tede at opgive deres navn eller 
som benyttede et falsk navn. 
 
   Mads Kristian har senere fortalt, 
at han var blevet opdraget på den 
lokale fattiggård indtil konfirmatio-
nen, men at han allerede fra 7-8-
årsalderen havde sommertjene-
ster på egnens gårde. Efter kon-
firmationen kom han et års tid i 
lære som træskomager, hvorefter 
han vendte tilbage til fattiggården 
som tjenestekarl. Siden tjente han 
på forskellige jyske bønder- og 
herregårde. 
 
   Det varede ikke længe, før 
Mads Kristian kom på kant med 
loven. I 1906 fik han en dom for 
falsk (falskneri), og i 1907 en dom 
for tyveri og en bøde for ulovlig 
jagt. I 1911 gik den ikke længere 
med de mildere domme, idet 
Mads Kristian i Hobro modtog en 
dom på halvandet års forbed-

ringshusarbejde og måtte tage den 
tunge tur til Straffeanstalten i Vrids-
løselille. Han blev i Hobro dømt for 
tyveri af en motorcykel, fem cykler, 
en jagtbøsse og en kuffert med tøj. 
 
   Allerede to måneder efter løsla-
delsen blev Mads Kristian igen an-
holdt. Denne gang havde han stjålet 
to cykler, cykeldæk, krudt og kugler. 
Det ses tydeligt, at dommen på 
grund af gentagelserne blev skær-
pet, for denne gang lød dommen på 
to et halvt års forbedringshusarbej-
de, der dog af Landsretten i Viborg  
blev nedsat til to år. Igen måtte      
Mads Kristian til Vridsløselille. Da 
han denne gang forlod anstalten, 
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var det med en udtalelse om, at 
han var doven, løs og ustadig, 
men flink i skolen. 
   Inden Mads Kristian afsluttede 
sin kriminelle løbebane, nåede 
han også at opleve Straffeanstal-
ten i Horsens, hvor han den 30. 
september 1918 indledte afsonin-
gen af to års forbedringshusarbej-
de – igen var der tale om forskelli-
ge former for tyverier. Da Mads 
Kristian blev løsladt fra straffean-
stalten, var han 32 år. 
 
   Det ser ud til, at der efterhån-
den var ved at falde ro over Mads 
Kristian, for i 1923 blev han gift 
med en tjenestepige, Cecilie Ma-
rie, fra Aarhus. Parret havde 
kendt hinanden i nogen tid, for da 
de blev gift, havde parret allerede 
tre børn. De seneste oplysninger, 
som jeg har fundet frem om Mads 
Kristians liv, er fra folketællinger-
ne, hvoraf det fremgår, at parret i 
1925 var flyttet til Sejs, hvor Mads 
Kristian var født, og hvor han nu 
ernærede sig som skomager. I 
tællingen fra 1930 ses, at børne-
flokken da var forøget til syv, 
hvoraf den ældste dog var flyttet 
hjemmefra. 
 
Abeline Nielsen – født på Skel-
lerup Fattiggård 
    Jeg har tænkt meget over, 
hvordan livet mon formede sig for 
det barn, der blev resultatet af 
Inger Marie og Mads Kristians 
samvær. 
   Det har sikkert været svært, 

både for den syge mor og for fattig-
gårdens ansatte, at tage sig ordent-
ligt af den nyfødte, og derfor kan det 
meget vel være, at det lille pigebarn 
var sat i privat pleje. Det er til gen-
gæld helt sikkert, at pigen, Abeline 
Nielsen, som toårig blev overført til 
Kong Frederik den Syvendes Stiftel-
se, der var et børnehjem på Jæ-
gerspris Slot. Det var Grevinde Dan-
ner, der i sin tid havde besluttet, at 
slottet efter hendes død skulle ind-
rettes til et hjem for hjælpeløse og 
forladte pigebørn. Stiftelsen eksiste-
rer stadig i bedste velgående og har 
endog sin egen skole. Stiftelsen 
kaldes i dag Danners Børn. 
   Det velanskrevne børnehjem kun-
ne have været et rigtig godt sted for 
et barn som Abeline at vokse op, 
men det viste sig, at hun ligesom sin 
mor var mentalt retarderet, og det 
betød, at Abeline på et tidspunkt 
mellem februar 1911 og februar 
1916 i stedet blev overført til Ånds-
svageanstalten i Ribe. Det er svært 
at finde oplysninger om Abelines 
ophold i Ribe, men folketællingerne 
fra 1916, 1921 og 1925 viser, at hun 
henlevede en længere årrække som 
alumne på åndssvageanstalten. 
   Abeline blev kun 26 år. Hun døde 
på anstalten den 7. juni 1930 og 
blev tre dage senere begravet på 
Åndssvageanstaltens Kirkegård. 
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Åndssvageanstalten ved Ribe 
som den fremstod få år efter op-
førelsen i 1907. 

   “Alumne paa Aandssva-
geanstalten i Ribe. Født i Skjelle-
rup Fattiggaard, Linaa Sogn 19. 
December 1903 Datter af ugift 
Fattiglem Inger Marie Nielsen og 
udlagt Barnefader Tjenestekarl 
Mads Kristian Lund.” 
 
Fødslen på Them Sogns fattig-
gård 
   Them Sogns fattiggård lå få 
hundrede meter nord for Them by 
og var indrettet i den anseelige 
ejendom, Hørrelund. Navnet var 
derfor Hørrelund Fattiggård. 
   Under overskriften “En uhygge-
lig affære paa Them fattiggård” 
var det også denne gang Randers 
Arbejderblad, der var først med 
nyheden om, at en åndssvag 
kvinde havde født på en fattig-
gård. 

   Heller ikke ved denne lejlighed 
bragte bladet oplysninger om nav-
nene på barnets forældre, men kir-
kebogen viser, at moderen hed In-
ger Kirstine Rasmussen og var 28 
år, da hun fødte. Den udlagte far, 
der også var fattiglem på fattiggår-
den, hed Kristian Frederik Kristian-
sen og var 42 år, da barnet blev 
født. 

   Kirkebogen viser også, at den 
nyfødte, der var en dreng blev født 
den 2. december 1903 og fik navnet 
Peter Kristian Rasmussen. 
Randers Arbejderblad konkluderede 
i sin artikel: “... at barnefaderen var 
endnu et indskrænket individ, da 
han blandt andet tidligere havde 
været anbragt på en sindssygean-
stalt, hvor han sikkert rettest hører 
hjemme.” 
   Bladet tilføjede længere nede i 
artiklen: “… at man sikkert ikke kun-
ne forvente sig stort af et barn, der 
var avlet af slige forældre. Antagelig 

Ejendommen, der i sin tid husede 
Hørrelund Fattiggård eksisterer sta-
dig. Den er i god stand, og har stadig 
ejendommens navn Hørrelund, malet 
over hoveddøren. 
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bliver barnet en sølle åndssvag 
stakkel, for hvem livet alle dage 
vil være en byrde, ligesom sam-
fundet kun vil få udgifter og be-
svær af dette ulykkelige væsen.” 
 
   Folketællingen fra februar 1901 
bekræfter, at begge forældrene 
på det tidspunkt var fattiglemmer 
på Hørrelund Fattiggård, og at de 
begge blev beskrevet som sinds-
syge. Ud af fattiggårdens 14 fat-
tiglemmer var de fire rubriceret 
som sindssyge, mens en ældre 
mand var rubriceret som ånds-
svag. 
 
Peter Kristian Rasmussen – 
født på Hørrelund Fattiggård 
   Peter Rasmussen, som barnet 
siden blev kaldt, blev døbt i Them 
Kirke fire dage før juleaften i 
1903. Som det var tilfældet i Skel-
lerup var fattiggårdens bestyrer 
blandt drengebarnets faddere. 
Det var hans hustru i øvrigt også 
– og det skal vise sig, at bestyrer-
parret, Johannes og Marie Els-
borg, tog deres opgave som fad-
dere og dåbsvidner alvorligt. 
 
   Det kunne være interessant at 
følge, hvordan det siden gik for 

Peter Rasmussen, der som født på 
en fattiggård af to sindssyge foræl-
dre havde alle ods imod sig. Des-
værre har det stort set kun været i 
folketællingerne og den lokale kirke-
bog, jeg har fundet oplysninger om 
ham. 
   I folketællingerne fra 1906 og 
1911 ses, at både Peter og hans 
mor blev boende på Hørrelund Fat-
tiggård. Derimod boede Peters far – 
den sindssyge Kristian Frederik Kri-
stiansen – der ikke længere. 
   På et tidspunkt forlader bestyrer-
parret Elsborg fattiggården og flytter 
til den nærliggende ejendom, Søn-
derlund, hvor Johannes Elsborg 
ernærer sig som boelsmand. Det 
interessante er, at den nu 12-årige 
Peter Rasmussen er flyttet med æg-
teparret Elsborg fra fattiggården og 
er blevet landbofamiliens plejebarn. 
Da ægteparret forlod fattiggården, 
har de altså sikret sig, at de fortsat 
kunne tage hånd om drengens op-
vækst. 
 
   Det var strenge tider med uro i 
Europa. Det bekræfter en annonce i 
Silkeborg Avis, hvor Marie og Jo-
hannes Elsborg i midten af januar 
1918 bekendtgjorde, at de havde 
sølvbryllup den 31. samme måned, 

Them Sogns notering i kirkebogen i forbindelse med Peter Kristian Ras-
mussens fødsel. 
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men at det grundet de vanskelige 
tider var aflyst, og at parret frabad 
sig al opmærksomhed. De van-
skelige tider, som der henvises til, 
har uden tvivl været “Den Store 
Krig”, som 1. verdenskrig den-
gang blev kaldt.  

Annoncen, som Marie og Johan-
nes Elsborg indrykkede i Silke-
borg Avis. 
 
   Senere samme år nåede pleje-
sønnen, Peter, konfirmationsalde-
ren. Konfirmationen blev afholdt i 
Them Kirke den 7. april – og sik-
kert også fejret bagefter på ejen-
dommen Bøgeballe, hvortil famili-
en nu var flyttet. Mon ikke, at Pe-
ters konfirmation har været med-
virkende til, at hans plejeforæl-
dres sølvbryllup blev aflyst. Efter 
konfirmationen arbejdede Peter 
hjemme på Bøgeballe som tjene-
stekarl, og på et tidspunkt adopte-
rede ægteparret plejesønnen, 
som de havde taget sig af, siden 
han blev født. Det betød, at Pe-
ters efternavn, Rasmussen, blev 
erstattet med Elsborg. I folketæl-
lingen fra februar 1921 ses, at 
ejendommens husholdning kun 
bestod af Peter og hans adoptiv-
forældre. En tidligere ansat tjene-

stekarl var nu blevet erstattet af Pe-
ter Elsborg. Husfaderen, Johannes 
Elsborg, var efterhånden blevet 63 
år, mens hustruen, Marie, var tre år 
yngre. Peter Elsborg var knap 17 år. 
Nogle år efter den nævnte folketæl-
ling tog familien endnu et plejebarn 
til sig. Denne gang dog en nærtbe-
slægtet, en dattersøn, der var cirka 
10 år yngre end Peter. 
 
   På et tidspunkt mellem 1925 og 
1930 får Peter Elsborg lyst til at prø-
ve kræfter med et job uden for de 
beskyttende og måske snærende 
rammer hos adoptivforældrene. Han 
forlader sognet og flytter helt til 
Thorning Sogn nordvest for Silke-
borg, hvor han er fæstet som tjene-
stekarl hos gårdejer Jens Kristian 
Andersen på Thorning Nørremark. 
Andersen er ugift, men ud over Pe-
ter Elsborg har han også en ung 
husbestyrerinde. 
   Jeg er ikke klar over, hvor længe 
Peter Elsborg er ansat hos Ander-
sen, men under alle omstændighe-
der bliver Peter den 17. december 
1931 vidne til en usædvanlig fami-
liebegivenhed. Den har ikke så me-
get med Peter Elsborg selv at gøre, 
men den er så speciel, at jeg allige-
vel vil nævne den. 
   For det første føder Andersens 
husbestyrerinde, Berta Christian-
sen, den dag en datter, som Jens 
Kristian Andersen er far til. For det 
andet bliver Berta Christiansen og 
Jens Kristian Andersen viet samme 
dag, og for det tredje bliver den ny-
fødte datter døbt. Det siger næsten 
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sig selv, at alle tre familiebegiven-
heder fandt sted på ejendommen 
på Thorning Nørremark. Vielsen i 
hjemmet fordrede et kongebrev, 
som parret modtog tre dage inden 
vielsen. 
   Desværre er det ikke lykkedes 
mig at finde ud af, hvordan det 
siden gik Peter Elsborg – dog ved 
jeg, at han i 1940 havde forladt 
ejendommen på Thorning Nørre-
mark. 
   Til gengæld fandt jeg i et inter-
view af en ældre kvinde nogle 
interessante beskrivelser af dag-
ligdagen på netop den fattiggård, 
hvor Peter Elsborg voksede op. 
 
Johannes Elsborgs datter for-
tæller 
   Den tidligere fattiggårdsbesty-
rer, Johannes Elsborg, havde en 
datter, Amalie, der var født i 1888. 
Hendes mor døde allerede, da 
hun var fire år, hvorefter hendes 
far giftede sig igen. Amalie vokse-
de op på Hørrelund Fattiggård og 
fortalte i sin høje alderdom om 
sine erindringer fra den tid. 
   Amalie Elsborg fortalte især om 
de fattiglemmer, som på den ene 
eller anden måde skilte sig ud fra 
flokken: 
   “Og så havde vi jo Stine – hen-
des mand havde været sogne-
rådsformand, men så gik han hen 
og tog af kassen. Så blev hun 
sindssyg, fordi han blev sat ind. 
Hun fortalte selv, at hun var ble-
vet hentet i tossekammeret bag 
Risskov.” 

Citatet er som de følgende frit refe-
reret, da oplysningerne kommer lidt 
ind imellem hinanden: 
   “Så var der “Blink-Peter”, der godt 
kunne være voldelig. Han havde 
dog en god forstand og var en fan-
tastisk dygtig håndværker. På grund 
af hans trang til vold blev han sendt 
til Horsens en gang imellem. 
   Vi havde også “Den lille Ane” – 
hun var så glad for mandfolk, at hun 
som regel blev kaldt “Kæreste-Ane”. 
Hende havde “Blink-Peter” et godt 
øje til.  
   Så var der “Sølle-Hans” og “Store 
Kristian”, der nær havde jaget en 
fork i en af karlene – han blev sendt 
til Viborg.” 
 
   Under samtalen fortalte Amalie 
Elsborg, at ud over forældrene var 
der også ansat tre karle og to piger 
på Hørrelund. Som Amalie husker 
det, var det kun sjældent, at fattig-
gårdens lemmer deltog i gårdens 
daglige drift. De fleste havde deres 
eget lille værelse, men der var dog 
også en del, der boede to på sam-
me værelse. 
   Allerede året efter, at Inger Kirsti-
ne Rasmussen fødte sin søn på 
fattiggården, skete der igen det, 
som ikke måtte ske: To af gårdens 
lemmer fik et barn sammen. Om det 
fortalte Amalie Elsborg: 
   “Kæreste-Ane” fik et barn med 
“Blink-Peter” – en pige, som straks 
kom i pleje hos posten i Salten. 
“Kæreste-Ane” blev sendt til en ø, 
for det kunne jo ikke nytte, at hun fik 
det ene barn efter det andet.” 
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   Endnu engang måtte Amalie 
Elsborgs forældre påtage sig rol-
len som faddere for et barn født 
på fattiggården. Alting tyder hel-
digvis på, at barnet, Elisabeth 
Kathrine Thomsen, fik en helt al-
mindelig, borgerlig tilværelse, idet 
hun som ung arbejdede som eks-
peditrice i Silkeborg og siden som 
gartner i Randers. På Elisabeth 
Kathrines 35-årsfødselsdag blev 
hun gift i København med en la-
borant. 
 
Efterskrift 
   Avisernes skribenter var rystede 
over, at fødsler som de beskrevne 
kunne finde sted på fattiggårdene. 
Det samme var avisernes læsere 
helt sikkert også. Aviserne skrev 
blandt andet: 
 
   “Vi har ofte påtalt det skandalø-
se i at anbringe åndssvage på 
fattiggårdene, og her fuldstændig 
overlade disse stakler til deres 
egen omsorg. Samfundet er her-
med med til at begå en forbrydel-
se, ikke alene mod de enkelte, 
men også mod sig selv.” 
 
   Fattiggårdsbestyrerne var be-
stemt heller ikke tilfredse med, at 
de lokale sogneråd pålagde dem 
at modtage psykisk syge – eller 
på anden måde syge – lemmer, 
som bestyrerne hverken havde tid 
eller særlige kompetencer til at 
tage sig af. Bestyrerne og det øv-
rige personale havde selvsagt 
ingen mulighed for at forhindre 

samkvem mellem kvindelige og 
mandlige fattiglemmer. 
 
   De utilfredsstillende forhold bun-
dede i økonomi.  
Hvis et sogneråd besluttede sig for 
at sende en af lokalsamfundets bor-
gere til en sindssygeanstalt, skulle 
sognet betale for opholdet. Det 
samme gjaldt, hvis et voldeligt fattig-
lem for eksempel blev sendt til     
Tvangsarbejdsanstalten i Horsens. 
Det var udgifter, der tyngede i et 
landsogns økonomi, og det betød 
altså, at hvis sognerådet skønnede, 
at sognets psykisk eller fysisk han-
dicappede ikke var til fare for dem 
selv eller deres omgivelser, blev de 
af sognets vise fædre blot anbragt 
på den lokale fattiggård. 
 
   Som tidligere nævnt skrev flere 
aviser, at man sikkert ikke kunne 
forvente sig stort af et barn, der var 
avlet af åndssvage eller sindssyge 
forældre. Hvad angår sagen fra Linå 
Sogns fattiggård kan man konstate-
re, at aviserne desværre fik ret. Der-
imod var sagerne fra Them Sogns 
fattiggård eksempler på, at børn 
født under samme omstændigheder 
sagtens kunne opnå et tilfredsstil-
lende liv. 
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   Det er en spændende øvelse at 
søge efter de ting og begivenhe-
der, der har været afgørende for, 
hvordan ens tilværelse har formet 
sig.  Noget arv, noget miljø, og så 
er der naturligvis de rammer, som 
samfundsudviklingen f.eks i sam-
menligning med forældregenerati-
onen har givet os. 
   I det følgende skal tiden beskri-
ves via nedslag på en række, 
hver for sig måske mindre ting, 
som efter min egen opfattelse 
samlet set har været vigtige for 
min videre retning i tilværelsen.  
   Skal man de ting lidt nærmere 
vil jeg overordnet set pege på 
familiebåndene, hverdagen i 
hjemmet og min skolegang. Ikke 
mindst det sidste var indgangen til 
et liv med andre og langt flere 
muligheder end dem, mine foræl-
dre havde haft. 
 
Kragelund dengang og nu 
   Når man er i Kragelund her i 
2022 og ser på byen, er der to 
ting, der ud over det betydelige 
nybyggeri slår én.  At området er 
langt mere bevokset end den-
gang, og at det, der dengang var 
kernen i byen, stort set er væk og 
ændret til bolig.  Det er hele 
strækket fra Bergs hus på Krage-
lundvej, cirka der hvor stikvejen til 

Møllevej går bag om plejehjemmet, 
og til området ved Brugsen. Den 
gamle skole er væk. Det er barbe-
rens hus, Laurits Skovs slagteri, 
tømrerforretningen og damefrisørsa-
lonen også. Sammen med de ældre 
boliger mellem Møllevej og Brug-
sen.  
   Der var dengang både en brugs-
forening (med foderstofsalg) og en 
købmand i byen. Købmandens butik 

Barn og ung i Kragelund 1953 til 1974 
 
Af Peder Porse 

 

Tidl foderstof  
Den gamle foderstof lå i denne byg-
ning på brugsens vestside.  Brug-
sen havde også  benzinsalg.  
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har været lukket i mange år, og 
Brugsen er nu blevet til købmand. 
De to skoler, der var i byen til 
1965 er begge nedrevet, hvor den 
ene lå, er der nu plejehjem, og 
hvor den anden lå, er der nybyg-
gede boliger.    
   Byen havde dengang 2 slagte-
re, ikke bare kødudsalg, men 
egentlige slagtere med eget slag-
tehus. Der var endvidere brødud-
salg, en egentlig smed med am-
bolt og esse (Laurits), og en VVS- 
og cykelsmed (Anders Henrik-
sen).  Og der var 2 mekanikere. 
Alle med forretningssted i byen. 
Ud over de to dagligvarebutikker 
var der en mindre blandet butik, 
Fabriksudsalget på Kragelundvej 
49. Det var overvejende tøj, men 
også lidt legetøj, man kunne købe 
der. Herud over var der et par 
murermestre og tømrermestre. 
Der var to vognmænd, både med 
person- og lastvognskørsel.  Der 
kom - vist midt i 60erne en elin-
stallatør - Villy Pedersen - med 
butik, og der var en drivhusgart-

ner med noget detailsalg. Og ende-
lig havde byen en dyrlæge, Grøn-
holt Knudsen hed han vist. Han bo-
ede på hjørnet af Kragelundvej og 
Buskhedevej. Han var ikke dyrlæge 
derhjemme, men jeg husker, han 
kørte i nogle store Vauxhall-
personbiler. 
   Der var efterhånden med vel-
standsstigningen skabt en situation, 
hvor de ældre på landbrugsejen-
dommene ikke fortsatte på aftægt 
hos næste generation, men flyttede 
til landsbyen i egne parcelhuse. Det 
prægede i høj grad også Kragelund, 
med mange ældre. Mine oldeforæl-
dre, Søren Peter og Johanne Ras-
mussen, var nogen af dem. 
 
Folk i Kragelund 
   Den tidligere kommis i Brugsen, 
Poul Henning Jørgensen har i sin 
erindringsbog fortalt om personer i 
byen, alle kendte. Der skal ikke tilfø-
jes meget.  Kun skal 2 personer 
nævnes. De var vidt forskellige. 
Men netop det siger noget om det 
samfund, der var dengang. 
   For det første Poul Henning Jør-
gensens svigerfar, Henry Haarup, 
der boede på Engesvangvej 41. 
Henry var kasserer i sognerådet i 
mere end 25 år til sin død midt i 
1960-erne. Haarup var et meget 
afholdt og respekteret menneske. 
Han kendte alle, og alle kendte 
ham. Han var altid smilende og ven-
lig. Jeg var ofte med far hos ham for 
at betale skat. Og kan stadig erindre 
lidt af den tale, han holdt for min 
oldemor ved hendes 80-års dag i 

Kragelund Kirke maleri af Gjern-

kunstneren Erik Raadal  
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1962. Oldemor var et gudfrygtigt, 
beskedent, måske, hvad man i 
dag ville kalde introveret, menne-
ske. Haarup fik i sin hjertelige tale 
fremhævet så mange smukke ting 
fra hendes liv, at de voksne kvin-
der, hendes døtre, bogstavelig talt 
græd af bevægelse. Jeg ved, det 
var Haarup, der fik min far, der på 
ingen måde var udadvendt, til at 
stille op for Venstre ved kommu-
nevalget i 1962. 
   Ikke langt fra mit hjem, på Sin-
ding Hedevej 33, levede der i min 
barndom en ældre kvinde og hen-
des voksne sønner. Min mor 
kendte Katrine Døssing fra sin 
egen barndom, mor var jo født få 
hundrede meter derfra. Jeg har 
mange gange med mor besøgt 
Døssings. Man fornemmede et 
sted, hvor tiden stod stille. Katrine 
opholdt sig næsten fast i husets 
mørke køkken. Selv langt op i 
årene var det givetvis hende, der 
bestemte. 
   På Kragelund Kirkegård kan 
man i første række til venstre for 
lågen se familiens gravsted. Års-
tallene på de 5 sten fortæller om 
en hård, men vel ikke usædvanlig 
tilværelse på et mindre landbrug 
dengang. Katrine var født i 1893. 
Hun blev enke som 31-årig. Der 
var, da ægtemanden, Peter Døs-
sing døde som 36-årig fra 4 børn 
på 7, 6, 3 og knap 1 år. Den yng-
ste, en datter døde selv som 21-
årig.  
   Katrine boede med de ugifte 
sønner på ejendommen til sin død 

i 1970. Jeg tror, det var meget få 
gange, hun overhovedet var væk fra 
hjemmet i min levetid. Hendes og 
familiens historie burde jo egentlig 
fortælles. Men der er ikke mange 
kilder at øse af. 
 
Min barndom og opvækst. 
   I foråret 1951 have min far købt 
ejendommen, der har adressen Sin-
ding Hedevej 65 af Johannes Skor-
stensgaard og hans hustru Elsine. 
De to ældre mennesker havde væ-
ret min fars forældres nabo siden 
1928. De flyttede til et hus i Krage-
lund, i øvrigt ved siden af og næsten 
samtidig med deres naboer gennem 
mange år, Niels og Else Brink. De to 
familier boede i næsten ens huse, 
Kragelundvej 30 og 32. Skorstens-
gaards søn, Arne, drev en ejendom 
ved præstens skov (nu Sinding He-
devej 45), og deres søn, Jørgen, 
skulle jeg siden komme til at gå i 
klasse med i 7 år. 
   På denne ejendom blev jeg født 
den 18. august 1953 som familiens 
første barn. Det var måske sigende 
for tiden og forholdene på landet 
dengang, at mine forældre begge er 
vokset op få hundrede meter fra mit 
fødehjem, dog med nogle års mel-
lemrum.  Min mor, hvis familie leve-
de i Kragelund og området nord og 
nordøst herfor, var født på den ejen-
dom, der nu er Sinding Hedevej 51. 
Min morfar og mormor solgte denne 
ejendom sidst i 40-erne og flyttede 
ca. 15 km. nordpå til Vium.  Mor 
tjente en sommer i huset hos en af 
deres tidligere naboer, og mine for-
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ældre mødtes på den måde.  
   Min far, hvis familie overvejende 
kom fra området ved Galten, var 
født i Flensted på en nu nedrevet 
ejendom, men farfar og farmor 
havde i 1928 købt Skovgård (nu 
Sinding Hedevej 69) som de eje-
de til 1959 – dog med min farbror 
som forpagter i den sidste del af 
perioden. De flyttede derefter til 
det hus, farfar havde bygget i 
Skovgårds sydligste hjørne 
(Sinding Hedevej 67) - det runde 
hus. Rundt, fordi farfar efter eget 
udsagn ikke kunne lide at mure 
hjørner.   
   Mine forældre var altså begge 
født og opvokset på landet. Efter 
7 års folkeskole havde de plads 
som karl og pige på forskellige 
landbrug. Først tæt på deres 
hjem, senere for fars vedkom-
mende længere væk, I Salling, 
vest for Herning, på Skanderborg- 
og Odderkanten og ved Skam-
lingsbanken. 
    Far havde dog i 1946 været 
indkaldt til aftjening af værnepligt i 
Viborg, hvor han noget mod sin 
vijle blev udtaget til befalings-
mandsskolen i Sønderborg. Her-
fra blev han sendt ½ år til Den 
Danske Brigade i Tyskland. Briga-
den var en allieret besættelsesen-
hed, der virkede i den engelske 
zone. Far gjorde tjeneste i Jever 
ved Bremerhaven. Opholdet i 
Tyskland og især det knuste 
Hamburg, som forsyningstogene 
passerede, var noget, far ofte 
vendte tilbage til. Det havde virke-
lig præget ham. 

   Jeg skulle siden få 4 yngre søske-
ne, alle piger, Inga, Britta, Susanne 
og Hanne. 
   Mit barndomshjem ligger ca. 2 km. 
øst for Kragelund. Det satte nogle 
begrænsninger i kontakt med man-
ge andre børn de første år. Fordi 
der bortset fra nogle af mine fætre 
og kusiner, der flyttede i 1959, ikke 
var børn i området på min alder. 
   En af de første ting, jeg rigtigt kan 
huske, måske fordi det var et sted, 
jeg sjældent kom, var at vi en søn-
dag gik op til den nuværende Sin-
ding Hedevej. Fordi den var ved at 
blive asfalteret. Jeg har ingen erin-
dring om dens tilstand før. Og ej 
heller om, om den nye belægning 
på vejen fortsatte inde i Sejling-
Sinding Kommune 500 meter læn-
gere østpå. Der var ingen kollektiv 
trafik den vej. Den overvejende tra-
fik på strækningen har nok været 
mælkevognene til Sinding Andels-
mejeri og transport af foder og fo-
derstoffer.  
 
Familien  
   Når jeg tænker tilbage, slår det 
mig, hvor mange i Kragelund og 
omegn dengang, der var beslægte-
de. Min egen familie var en del af 
det. Og det er i dag bemærkelses-
værdigt, hvor mange år, der kunne 
være mellem en families ældste og 
yngste barn.  
   Min fars forældre var naboer i en 
afstand på vel 500 meter. Dog boe-
de min farbrors familie til 1959 i 
Skovgård endnu tættere på.  
Farfar og farmor kom jeg hos flere 
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gange om ugen. Og min fars sø-
skende så vi ofte. Min farmor kom 
til at præge mig meget med sin 
glæde ved læsning. Og hun for-
ærede mig ofte bøger. 
   På min mors side boede mine 
oldeforældre i Kragelund, huset 
på Frederiksdalvej 32, lige overfor 
skolen, er nu nedrevet. Fire af 
min mormors søstre boede i Kra-
gelundområdet, og min mormors 
lillebror var næsten mine foræl-
dres naboer. Jeg er jævnaldrende 
med tre af min mors fætre og har 
gået i klasse med 2 af dem – da 
vi gik 2 klasser sammen, Knud 
Bøgelund og Martin Seerup. En af 
min mors kusiner, Yrsa Bøgelund, 
der vist er 5 år ældre, er med på 
skolebilledet fra den gamle ho-
vedskole. 
   Min mors mostre og morbror var 
en del af mine forældres om-
gangskreds.  Og jeg husker sta-
dig meget tydeligt min oldemor, 
Johanne Rasmussen. Hun døde i 
1963. Hun havde da været enke 
siden oldefar døde i 1957. 
   Det er også slående, hvor man-
ge af de 10, der startede i 1. klas-
se i 1960, der har forældre, man 
kan finde på lokalarkivets skole-
billeder ca. midt i 30-erne.  
 
Landbrug i slut 50-erne og start 
60-erne 
   Da far overtog ejendommen, 
moderniserede han stuehuset 
med toilet m.v. mens landbrugs-
bygningerne, en rimelig god lade 
og den ældre stråtækte stald stod 

uændrede. I 1961 blev der bygget 
en ny stald med plads til flere dyr og 
mere moderne arbejdsforhold. Der 
var plads til lidt flere dyr, vel på 
grund af den stigende produktion af 
især korn, men også fordi de foder-
krævende heste blev sat ud og er-
stattet af den velkendte grå Fergu-
son (vores havde nu røde skærme 
og kølerhjelm), og fordi far i 1959 
havde købt den skov, der hørte til 
Skovgård. Der var 2 græsmarksare-
aler med i skoven, som gav basis 
for lidt flere køer end der var før.  
   Farfar og far lavede selv langt den 
største del af byggearbejdet. En 
lokal tømrer, Anders Konradsen, var 
ansat over sommeren til at lave 
tømrerarbejdet, i det væsentlige 
tagkonstruktionen og de bærende 
bjælker.  Anders Konradsen kom 
cyklende med sit værktøj i en stor 
kasse fra Kragelund og spiste med i 
familien midt på dagen mens bygge-
riet stod på. Hvad hans løn var, hu-
sker jeg ikke, mens farfars løn var 

Ca. 1954 Sinding Hedevej 65 
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ud over daglig frokost en cerut 
formiddag og eftermiddag. Det 
har Anders Konradsen nok også 
fået. Elektriker- og smedearbejde 
blev udført af lokale håndværke-
re. 
   Træ til byggeriet var fra skoven, 
som far jo havde købt et par år 
før. Gran til spær, lægter, bjælker, 
forværk og rumadskillelse hos 
svinene og eg til de bærende stol-
per hos køer, kalve og svin. Alt 
træ blev savet på Charlottenlund 
Savværk. Som noget nyt blev der 
lavet støbt loft til halm og kornma-
gasin. Det nyeste, og det blev 
overvejet længe, var, at stalden 
fik stangbindsler til køerne. Man 
kunne med ét håndtag binde og 
frigøre alle dyr. Og i forværket var 
der så ud over vacuumrør til mal-
kemaskiner noget så moderne 
som drikkekopper. Man skulle 
ikke længere vande køer med 
spand. 
   Landbruget blev som de fleste 
steder i Kragelundområdet frem til 
starten af 60-erne drevet med 

heste. Maskiner var der, bortset fra 
en vogn, en radrenser, en plov og 
en harve ikke meget af - man lånte 
sig i et vist omfang frem, hvis der 
var brug for andet.  Høsten klaredes 
med en selvbinder som fire ejen-
domme havde i fællesskab. Kom 
ikke og sig, at maskinfællesskaber i 
landbruget er noget nyt. Da ingen 
ejendom havde mere end 2 heste, 
og en selvbinder krævede trespand, 
lånte man så en hest hos hinanden. 
Det kunne godt være lidt svært at få 
tre heste, der ikke var vant til at føl-
ges, til at trække ens.  Jeg husker 
nu ikke min far på noget tidspunkt 
har brugt en pisk mens han kørte 
med heste. Et slag med tømmen og 
et par eder løste opgaven.  
   Da far som den første af de fire, 
der delte selvbinderen, fik traktor, 
købte han sin egen selvbinder, fordi 
trækket krævede forandringer fra 
den store hammel til en kortere og 
enklere trækstang. Den var nu kun i 
brug få år, fordi mejetærskerne og 
maskinstationerne hastigt vandt 
frem. 
   Landbrug, som det blev drevet 
dengang, krævede periodevis me-
gen arbejdskraft. Det var i høst, det 
var med roehakning, opsamling af 
kartofler, indsamling af roer, og ind-
kørsel om vinteren fra kulen m.v. I 
alle disse tilfælde måtte børnene 
tage del - og naturligvis den ældste 
især. Det var selvfølgelig spænden-
de at køre traktor, men ellers kunne 
noget være ret hårdt. Høst med 
korn i neg, der skulle helt op i spid-
sen af laden, eller halm på loftet 

Ca. 1962. Sindinghedevej 65 efter 
byggeri af ny stald 
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over stalden. Begge dele støvede 
som bare pokker.  I hele min sko-
letid fra 1. real og til jeg blev stu-
dent skulle jeg hjælpe i stalden 
om aftenen, især malkningen var 
min tjans. Men var der travlhed, 
kunne det også være min opgave 
at muge fra køer og grise.  
   Grovvarer blev der ikke indkøbt 
meget af de første år. Kvælstof-
gødning og kraftfoder til køerne i 
vinterhalvåret var det væsentlig-
ste. Det blev hentet på det udsalg 
af foderstoffer, som Brugsen hav-
de, vel indtil foderstoffen på Møl-
levej blev bygget.  
   Brugsen blev jo udvidet betyde-
ligt omkring 1960 med en ny butik 
med indgang og store udstillings-
vinduer mod Engesvangvej. Jeg 
husker indvielsen og især undre-
de den meget store kælder under 
hele det daværende butiksareal.  
Jeg har siden tænkt på, om den 
var beregnet som et beskyttelses-
rum. Vi var jo i den kolde krigs tid. 
 
 

Det store dræningsprojekt 
   Uden at kende initiativet og forhi-
storien, erindrer jeg ret tydeligt det 
store landvindingsprojekt, som He-
deselskabet først i 60-erne gennem-
førte med dræning af marker og 
afvanding af moser i området. Et 
betydeligt antal ejendomme var be-
rørt og fik dels større dyrkbare area-
ler og dels større dyrkningssikker-
hed. Det var et omfattende projekt, 
hvor vandet fra det store område 
mellem den nuværende Sinding 
Hedevej og Charlottenlundvej blev 
ledt til Sømosen og derfra løb via 
Hinge sø til Gudenåen. Arbejdet, 
der faktisk omfattede alle mine for-
ældres marker og flere steder i en 
dybde på over 3 meter, blev udført 
af entreprenør Bækgaard i Mose-
lund. Han havde 2 gravemaskiner 
og en bulldozer, husker jeg.  Den 
ene gravemaskine, den mindste, var 
bygget på ladet af en lastbil. Den 
kørte Bækgaard selv med. Den an-
den, en stor kabelmaskine på larve-
fødder, blev oftest kørt af en yngre 
ansat. Så vidt jeg husker var han fra 
Thy. Han kørte på motorcykel og 
boede og spiste på kroen i Krage-
lund. Derinde gik det, som det vel 
ofte gjorde; snakken og kortspillet 
trak ud. Og ikke hver dag var grave-
arbejdet i gang fra morgenen af. 
Men i arbejdstiden var der nu ingen 
øl. Gravemesteren, som vi kaldte 
ham, drak derimod en underlig so-
davand, brunlig og med en sær 
smag, syntes jeg. Det var første 
gang, jeg smagte cola!  Jolly Cola 
vel at mærke. 

Ca. 1960 Gunnar Porse pløjer  
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Skolegang 
   Min første skoledag var den 16. 
august 1960. Det var i den lille 
forskole, med skolegården græn-
sende til Forsamlingshusets 
grund. Det var faktisk noget over-
raskende for mig at jeg skulle i 
skole, var meget lidt forberedt på 
det. Ganske vist havde min søster 
Inga og jeg i sommerens løb fået 
cykler og lært at køre på dem. 
Men nogen egentlig forberedelse 
husker jeg ikke rigtigt. - Og jeg 
havde lidt svært ved at se nytten 
af det. Mine forældre fortalte, at 
så skulle man sidde stille, høre 
efter og lære at læse. Men jeg 
kunne jo læse i forvejen. Mor hav-
de købt en Ole Bole ABC og lært 
mig først bogstaver og siden at 
sætte dem sammen til ord.  
   Vi startede 10 drenge i den år-
gang.  Lidt senere, vist året efter, 
kom der en pige til, Karen Ras-
mussen. To af de 10, Frode An-
dersen og Gudmund Keller kom 
jeg til at gå i klasse med til 1970, 
da vi fik realeksamen. Mig be-
kendt lever 8 af vi 10 fra dengang 
stadig. 
   Læreren i 1. klasse, hvor vi kun 
var en årgang, og kun var i skole 
hver anden dag, var Mie Christen-
sen. Hun og ægtemanden Hans 
fik året efter job på Kornmod i 
Silkeborg. Afløseren var fru Skov-
mand. I en periode, hvor hun hav-
de barselsorlov, havde vi vikar, 
Aage Ravn fra Silkeborg. I 2. og 
tredje klasse var vi to årgange i 
hver klasse.  

I 4. og 5. klasse, hvor vi også var 2 
årgange sammen, gik vi på hoved-
skolen. Den lå, hvor nu plejehjem-
met ligger. Her fik vi Harry Jensen 
som lærer. Vi fik samtidig et nyt fag, 
gymnastik. Rasmus Jensen (Kurv), 
der drev landbrug i Buskhede 
(Buskhedevej 24), og som vistnok 
var uddannet delingsfører fra gym-
nastikhøjskolen i Ollerup, forestod 
denne del. På fodboldbanen et styk-
ke ude af Møllevej, hvor der siden 
blev bygget parcelhuse og den nye 
foderstof. Om vinteren foregik det i 
forsamlingshuset. Om sommeren 
var det fodbold, om vinteren traditio-
nel gymnastik med march i takt, 
armsving, spring over buk m.v.   
    I 1965 blev byggeriet af en ny 
skole for Kragelund og Frederiksdal 
afsluttet. Forud var gået en heftig 
debat, ikke om nybyggeri, men om 
placeringen. Frederiksdal mente, 
den skulle være der. Med en mulig 
variant, der hed en fælles skole med 
Vinderslev. Og Kragelund, der løb 
med ”sejren” mente, byen var den 
største - som bekendt blev skolen 
dog placeret i Frederiksdal-siden af 
byen.  
   Eleverne fra Frederiksdal blev kørt 
i bus til Kragelund. Drengene derfra 
på vores egen årgang kendte vi nu, 
fordi de havde deltaget i gymnastik-
undervisningen i forsamlingshuset 
hos Rasmus Kurv i 4-5. klasse. 
Med starten i den nye skole fik vi 
nye fag og flere lærere. Skolen hav-
de sløjdlokale, gymnastiksal, og 
formning- og ikke mindst fysik- og 
kemilokale. Og i stedet for enelæ-
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rerne fik vi nu mere fagorientere-
de lærere. 
   Harry Jensen underviste den 
nye 6. klasse i engelsk og regning 
- matematik var ikke på skemaet. 
Poul Aa. Andreasen havde fysik, 
dansk og gymnastik, E. Jokum-
sen havde geografi, historie og 

formning, og frk. Hansen havde 
tysk. Engelsk og tysk var jo nye fag 
og jeg var også dengang glad for 
denne del af skolen. Jeg husker 
ikke noget specielt fra Jensens en-
gelskundervisning, som jeg dog et 
par år senere måtte erkende ikke 
havde givet mig det nødvendige. 

Kragelund Skole skoleåret 1961-62  
 

Thomas – Ernst – Jørgen – Jørn - Jens Verner – Henning - Knud Erik – 
Carl – Per – Jørn – Villert - Arne - Tonny. 

Søren – Arne – Peter – Ingvard - Hans Jørgen – Henning – Erik – Tonny – 
Hans – Torben – Jørgen – Orla – Hardy - Jens Jørgen – Birk - Harry Jen-

sen. 
Rigmor Skovmand – Karen – Lilli – Elly – Jytte – Yrsa – Grethe – Tove – 
Kirsten – Gitte – Birgitte – Margit – Gurli - Ellen Margrethe - Frida-Varny. 
Bruno – Jytte – Inga – Jane – Karen – Karin - ukendt (Karins søster?) – 

Inger – Lis – Bente – Inga - Rigmor Skovmands datter (Lone?) 
Klaus – Martin – Knud – Ole – Holger – Hans – Lars – Theodor – Gudmun 

-  Johnny – Jørgen – Peder – Jørn - Poul Erik – Frode - Jørgen. 
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Derimod sidder der noget i mig fra 
en tysktime. Ester Thorsager, el-
ler rettere frk. Hansen, som hun 
hed før hun blev gift, gennemgik 
en tekst som en af os så skulle 
læse højt. Et af de nye ord, vi 
skulle lære var fræk (i betydnin-
gen uvorn eller rapmundet) Jeg 
blev så bedt om at læse teksten 
højt med begrundelsen ”Peder, 
du bist ja ein frecker Junge”.  Det 
var nok ikke så bogstaveligt ment. 
Men rapt kom det så fra mig ”Ja, 
und Sie sind auch”.  Selv om det 
var vort første år med tysk, for-
stod de fleste vist vor lille ord-
veksling. Jeg fik læst teksten 
(bogstaveligt talt) og der blev ikke 
talt mere om det.  
   Ellers var frisprog mellem elever 
og lærere bestemt ikke noget, 
man oplevede i Kragelund. Vi var 
på efternavn, men ikke De´s med 
lærerne. Der herskede en ret 
streng disciplin, som startede 
med klassevis opstilling på række 
i skolegården efter frikvarter. Om 
der stadig faldt egentlige øretæ-
ver i den nye skole, husker jeg 
ikke. Men før 5 klasse har jeg fle-
re gange oplevet lærere af begge 
køn slå elever – givetvis i afmagt i 
nogle tilfælde – på en måde, der i 
dag helt uden tvivl ville have haft 
alvorlige konsekvenser for de på-
gældendes videre ansættelse. 
   Regning og historie var mine 
yndlingsfag. Harry Jensen træne-
de os hyppigt i hovedregning - en 
evne, der har siddet i baghovedet 
lige siden. Sammen med Bent 

Jensen fra Tøndborg var jeg ret 
skrap til at gange tocifrede tal i ho-
vedet.  Det var kommet sogneråds-
formanden, Jens Jørgensen, for 
øre. Og da den nye skole officielt 
skulle indvies nogle måneder efter 
skolestarten, skulle han vise stifts-
amtsmanden fra Viborg, Egede Lar-
sen, at eleverne skam lærte noget i 
Kragelund. Efter et par indledende 
øvelser til Bent og jeg, blev jeg så 
bedt om i hovedet at gange et to- og 
et trecifret tal. Det lykkedes. Og 
amtmanden kontrollerede med papir 
og blyant. Siden nævnte Jens Jør-
gensen det flere gange, at jeg kun-
ne regne det ud og amtmanden ikke 
kunne! 
   Midt i 7. klasse begyndte snakken 
om hvad der skulle ske, når 7. klas-
se og dermed undervisningspligten 
var overstået. Det var ikke noget, 
der var snakket om derhjemme, så 
jeg var egentlig ikke særlig forberedt 
på det. Og lysten til at gå i skole var 
ikke udpræget. Selv om det egentlig 
gik godt karaktermæssigt. 
   Overvejelserne var dengang en-
ten at forlade skolen, at tage 8-9 
klasse eller realeksamen. De to sid-
ste muligheder indebar så at fort-
sætte på Kornmod i Silkeborg, som 
Kragelund Kommune havde et man-
geårigt samarbejde med. At forlade 
skolen efter 7. klasse var vel en no-
genlunde sikker indgang til at blive 
landmand. Men det frarådede min 
far mig. 1966-67 var økonomisk 
hårde på landet. På trods af udsig-
ten til 3 års skolegang yderligere 
valgte jeg reallinjen. Og en ny perio-
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de begyndte. 
   Ikke med nye fag som sådan. 
Men med andre lærere. Og bety-
deligt større krav. Det mærkede 
jeg specielt i engelsk, hvor der 
manglede betydeligt såvel i ord-
forråd som kendskab til gramma-
tik. Det tog et par år, før det og 
min selvtillid i det fag var indhen-
tet. Tysk havde jeg ikke de sam-
me kvaler med. Der havde frispro-
get jo også ligget ligefor allerede i 
Kragelundtiden, jf. ovenfor. 
   I slutningen af 2. real blev jeg 
engageret i elevråd og ikke 
mindst skolebladsarbejdet. I 3. 
real brugte jeg meget tid med re-
digering af skolebladet, men også 
med at lave aktiviteter. Et enkelt 
arrangement gik der en del røg af: 
Vi havde vist i starten af 1970 
engageret en gruppe unge mænd 
fra Skjern til at spille til en fest på 
skolen. Ikke fordi vi kendte dem. 
Men de var billige. Og havde et 
sjovt navn. De skulle, så vist jeg 
husker, have 600 kroner plus kør-
sel. Af en eller anden grund hav-
de nogle elever fået rigeligt at 
drikke og nogle havde også fået 
lidt mere betænkelige ting, inden 
de kom. I hvert fald blev det om 
mandagen fastslået fra skolens 
ledelse, at det band ville man ikke 
se på skolen oftere. Hvad de hed: 
Gnags såmænd. Det var et af 
deres allerførste engagementer. 
Og de var efter min bedste over-
bevisning dengang og fortsat 
uden skyld i det skete. Og siden 
er det jo gået dem ganske godt. 

Realeksamen og derefter.  
   Vel især på grund af arbejdet med 
skolebladet blev jeg meget optaget 
af at skrive, og begyndte at spekule-
re i en fremtid som journalist. Der 
var dengang mesterlære i det fag. 
Og man skulle være 18, hvad jeg jo 
manglede et år i.  Det følgende år 
arbejdede jeg så på et dambrug 
med en mindre minkfarm i 
Skærskovhede. At være udendørs 
passede mig fint. Arbejdet med fisk 
og mink var egentlig meget interes-
sant. I dag er begge erhverv ildese-
te. Det forstår jeg faktisk ikke.  
   I perioden ændrede jeg lidt efter 
lidt fremtidsplaner. I hvert fald førte 
lidt snak med folk i pressen til, at jeg 
mente, en studentereksamen nok 
var et bedre grundlag. Mine foræl-
dre accepterede mine nye planer 
uden betænkeligheder. 
   I august 1971 startede jeg derfor 
på Th. Langs Gymnasium på Skole-
torvet på den matematiske linje.  
Det var en anden verden, der åbne-
de sig. Det havde Kornmod også 
været 4 år før. Men springet til gym-
nasiet var langt større. De faglige 
krav og skolearbejdet med hjemme-
arbejde krævede langt mere, end 
jeg nogensinde havde oplevet under 
min skolegang. Og man fik klasse-
kammerater fra en langt større om-
råde. Og fra helt andre miljøer. 
   Da der efter 1. g skulle vælges 
linje, var det den samfundsfaglige, 
jeg fulgte. Interessen for politik og 
samfundsforhold var blevet stærke-
re og stærkere.  
   Det var i gymnasiet, min senere 



 

39 

store interesse for Steen Steen-
sen Blicher blev vakt. Nok havde 
man ved besøg hos mine bedste-
forældre i Vium fra naboerne hørt 
om digterpræsten, og også set 
stenen for ham i præstegårdsha-
ven. Men det var dansklæreren 
på Th. Lang, Niels Kjærulff, der 
satte gang i min interesse. Vi 
skulle arbejde med Blicher, og 
Kjærulff mente jo nok, en ung 
mand fra landet, tæt på Blicher-
sognene kunne læse E Bindstow 
højt. Og det kunne han! Det gik 
op for mig, at det dagligsprog, jeg 
hørte fra især min mor og nogle af 
naboerne, faktisk var ganske tæt 
på Blichers gengivelse af dialek-
ten i skolestuen i Lysgård. 

   Vi var 3 af de 10 fra den oprindeli-
ge 1. klasse i Kragelund, der fik re-
aleksamen. Springet til gymnasiet 
var langt større. I 1974 var vi 2 der 
havde gået i Kragelund Skole, der 
blev studenter, året før var der så 
vist jeg husker ingen, og i 1972 hav-
de der været 3. Der var enkelte, der 
gik på HF. Men samlet set var en 
skoleuddannelse ud over folkesko-
letiden ikke normal i Kragelund den-
gang. 
   Efter studentereksamen i 1974 
startede jeg 1. september på stats-
kundskabsstudiet på universitetet i 
Aarhus. Jeg forlod Kragelund - ikke 
med vemod, men med mod på no-
get helt nyt og spændende. 
Og det blev det. 

 

ca. 1958 Forfatteren med Sigurd, Poul og Gunnar Porse 
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   Fem gange besøgte H.C. An-
dersen Silkeborg. I den forbindel-
se blev han inspireret af den 
smukke natur. Det ses bl.a. i for-
tællingen ”Ib og Lille Christine”, 
hvor en del af handlingen foregår 
på Sejs Hede. 
 
   Fortællingen er skrevet under 
H.C. Andersens besøg i Silkeborg 
i 1853. I et brev dateret 31.august 
1853 til forlagsboghandler Carl B. 
Lorck skriver han: ”Naturen har 
vel her en skønhed, en storhed, 
som i høj grad tiltaler mig, men 

sindet kan ikke løfte sig; jeg får hel-
ler ikke stort bestilt, en lille fortælling 
har jeg skrevet, den er ikke ilde, 
men der er ikke solstråle deri, thi jeg 
har selv ingen.” 
   H.C. Andersen vandrede ofte om-
kring i naturen på egen hånd - ikke 
mindst i 1853, hvor han gennem 
længere tid opholdt sig i Jylland, 
fordi der i København var udbrudt 
kolera-emidemi. Sidstnævnte var 
måske årsagen til hans åbenbart 
nedtrykte sindsstemning. 
   På turene, som bl.a. gik mod øst 
langs Gudenåen via Hattenæs og 
Nåege, mødte han mennesker – 
pramdragere og tatere – og kunne 
nyde ensomheden og naturen. I 
1853 skriver han i et brev til B.S. 
Ingemann: ”Få steder i Danmark 
tiltaler mig som egnen om Silke-
borg. Denne skov-ensomhed, disse 
stille skovsøer, disse mægtige lyng-
højder giver det hele en forunderlig 
gribende storhed”. Også i sangen 
”Jylland mellem tvende have” be-
skrives Silkeborg-egnen direkte i 
strofen ”Højland med skov-
ensomhed” samt formuleringer som 
”ørknens luftsyn” og lyngen som et 
”pragtfuldt tæppe”. 
   H.C. Andersen indleder fortællin-
gen om Ib og lille Christine med dis-
se ord: 
   ”Nær ved Gudenå, inde i Silke-

H.C. Andersens fortælling fra  
Sejs Hede. 
Af: Stig Andersen 
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borgs skove, løfter sig en landryg 
som en stor vold, der kaldes 
”Åsen” og under den mod vest lå, 
ja der ligger endnu, et lille bonde-
hus med magre jorder. Sandet 
skinner igennem den tynde rug- 
og bygager”.  
   En ”ås” er den geologiske be-
tegnelse for en aflang bakke, som 
er dannet i istiden af smelte-
vandsaflejringer i en tunneldal. 
Åsen, som H.C. Andersen her 
omtaler, ligger i Gudenådalen syd 
for Svejbæk-snævringen. Højde-
punktet besøgte han flere gange, 
og det kan stadig bestiges – følg 
blot skiltningen mod ”H.C. Ander-
sens Bænk” fra P-pladsen ved 
Svejbækvej. 
   Det fremgår tydeligt af H.C. An-
dersens tekst, at han har et godt 
kendskab både til det nævnte om-
råde syd for søen og til livet på 
Sejs Hede, til træskomagere og til 
de pramdragere, der stod for 
transporten af varer på Guden-
åen. 
   Det lille bondehus mod vest, 
som H.C. Andersen omtaler i ind-
ledningen, ligger efter beskrivel-
sen syd for Julsø. Det er drengen 
Ibs hjem, hvor hans far, Jeppe-
Jæns, har et lille husmandssted. 
Han er om vinteren en flittig træ-
skomand.  
Ib snitter små træsko til pigen 
Christine. H.C. Andersen skriver 
om hende: 
”...hun er så fin og yndig så ingen 
ville tro, at hun var fra lyng-
tørvshuset på Sejs Hede”. 

   Cristines far er pramdrager, men 
”ingen havde han, der kunne tage 
vare på lille Christine, der var et år 
yngre end Ib, og så var hun næsten 
altid hos ham, på prammen, mellem 
lyngen og tyttebærbuskene. Skulle 
han endelig op til Randers – ja, så 
kom Christine over til Jæppe-Jens. 
De to børn har stor glæde af hinan-
den, ”de legede og gravede og gik 
op på åsen og ind i skoven”. 

Illustration fra 1855  
Ib og lille Christine på Sejs Hede. 
 
   Ib bliver inviteret over til Sejs He-
de og med på prammen til Silke-
borg, hvor der bliver købt et stort 
knippe ål og en slagtet gris. På et 
tidspunkt går Cristines far i land. 
Han formaner børnene om at blive 
på prammen. Men de taber grisen i 
vandet, går i land og ind i skoven, 
hvor de farer vild. Vi hører om deres 
møde med taterkvinden, som for-
ærer dem nogle lykkenødder. En 
skovløber finder dem og fører dem 
hjem. 
   Senere kommer Christine ud at 
tjene på en kro på Herning-egnen. 
Da hun kommer på besøg hos Ib er 
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hun klædt som en fin dame. ”De 
gik arm i arm op på åsen og så 
udover Gudenå til Sejs Hede med 
de store lyngbakker. Ib spørger, 
om de skal være kærester "Jeg 
stoler på dig, Ib!" sagde Christine, 
"og jeg tror, at jeg holder af dig! 
Men lad mig sove på det!"  
   Sorgen rammer Ib, da han efter-
følgende erfarer, at Christine er 
forelsket i sønnen på kroen og 
flytter med ham til København.  
   Mange år senere går Ib en for-
årsdag og pløjer, da en stor arm-
ring af guld dukker op af jorden. 
Herredsfogeden bliver underret-
tet, og Ib drager til København for 
at hæve sin findeløn. Her møder 
han på gaden en lille fattig pige. I 
gadelyset ser han lille Christine, 
ganske som han husker hende fra 
Sejs Hede. Ib går med pigen ind i 
det fattige hus, op i et kammer 
under taget, hvor den lille, fattige 
piges mor ligger syg i sin seng.  
   Da Ib løfter den syges hoved, 
opdager han, at det er Christine 
fra Sejs Hede! Hun er dødssyg, 
og eventyret slutter med, at Chri-
stines datter følger med Ib hjem til 
Sejs Hede og vokser op i velstand 
med Ib som både hendes far og 
mor.  
   Fortællingen udkom første gang 
30. april 1855 i samlingen 
”Historier”. I samlingen var der 23 
andre fortællinger og eventyr, 
bl.a. ”Klods Hans”. H.C. Ander-
sens beskrivelser var med til at 
udbrede kendskabet til Sejs Hede 
og den smukke natur omkring 
Silkeborg.  

   Der er naturligvis tale om fiktive 
personer, men hvorfra har H.C. An-
dersen sit kendskab til leveforholde-
ne på heden? Ja, den kyndige lokal-
historiker Vagn Lihn Kristensen skri-
ver i ”Syn for Sogn 2005” (side 22), 
at hans viden kan stamme fra et 
konkret besøg på Sejs Hede: 

Jens’ egenhændigt skårne træsko 
 
   De små træsko på fotografiet er 
udskåret af Vagn Lihn Kristensens 
oldefar, Jens Christiansen, der var 
født i 1841 på Sejs Hede. Jens’ far 
var både træskomand og pramdra-
ger ved Gudenåen, og familien boe-
de dengang i den første del af Sejs 
– omkring nuværende Ålykkevej.     
Jens har været 9 år, da H.C. Ander-
sen første gang besøgte området i 
1850. Dengang var der på Sejs He-
de 10 huse med 7 familier. Jens’ far 
var træskomand og i henhold til fol-
ketællingen den eneste pramdrager. 
Så det virker ikke usandsynligt, at 
det er her H.C. Andersen har fået 
idéen til person-galleriet.  
”Ib og lille Christine” er ikke H.C. 
Andersens mest kendte fortælling, 
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så derfor tror mange, at teksten 
mest har haft lokal interesse. Det 
er dog langt fra tilfældet. 

Forsiden til Ib og lille Christine på 

engelsk. 

 
   Fortællingen er oversat til flere 
sprog, og den er blevet opført 
som opera, bl.a. på Prince of 
Wales Theatre i London i år 1900 
og samme år på Broadway i New 
York. Mest kendt er operaudga-
ven skrevet af Basil Hood med 
musik af italieneren Franco Leoni. 
Den danske komponist August 
Enna skrev også en opera, som 
blev opført på Dagmarteatret i 
København i 1902. I 1936 blev 
den genopført i Silkeborg med 
transmission i Statsradiofonien 
(Danmarks Radio).  

   Ved H.C. Andersens 200 års fød-
selsdag i 2005 blev der igen sat 
fokus på ”Ib og lille Christine”. 
   Skuespilleren Jens Okking indtalte 
hele fortællingen (kan findes på 
YouTube). Den kongelige Porce-
lænsfabrik fremstillede en platte 
med motiv fra fortællingen, og der 
blev præget en mønt med H.C. An-
dersen på den ene side og Ib og lille 
Christine på den anden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omslag til CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ib og Christine-platte  
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   Samme år blev ”Ib og lille Chri-
stine” opført som musical på Sejs 
Skole, hvor omkring 200 børn 
deltog i projektet. Der var tre fore-
stillinger, som blev overværet af 
1500 mennesker. Alle fra børne-
havebørn til pensionister var be-
gejstrede. Det var første gang 
fortællingen blev sat i scene som 
musical. Den er skrevet og kom-
poneret af Jette Dammeyer, Niels 
Jefsen og Marianne Hovgaard.  
   Søndag den 13. november 
2022 kan der igen stiftes bekendt-
skab med ”Ib og lille Christine” i 
Sejs-Svejbæk. Her bliver sangene 
fra musicalen sunget af solisterne 
fra 2005, og der vil blive fortalt om 
H.C. Andersen og hans fortælling 
ved Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske 
Forenings arrangement i Multihu-
set. 
 
Christine-prisen:  
   Sejs-Svejbæk Borgerforening 

uddeler årligt Christine-prisen. Den 
har fået navn efter Christine i H.C. 
Andersens fortælling og gives – ef-
ter afstemning blandt borgerne i 
Sejs-Svejbæk – som en påskønnel-
se til lokale personer eller forenin-
ger, der har ydet et fortjenstfuldt 
arbejde i deres fritid. Prisen blev i 
2021 tildelt Sejs-Svejbæk Lokalhi-
storiske Forening.  
 
   Hele fortællingen om ”Ib og lille 
Christine” kan bl.a. læses på Sejs-
Svejbæk Lokalhistoriske Forenings 
hjemmeside: www.sslf.dk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ib og Christine-mønt  
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   I dag foregår konfirmationsfor-
beredelse og konfirmation altid i 
Sejs-Svejbæk Kirke. Konfirmatio-
nen finder sted Kristi Himmelfarts-
dag - ofte med flere hold samme 
dag. Sådan har det ikke altid væ-
ret. Tidligere foregik det hele i 
Linaa, og konfirmationsfesten fo-
regik under beskedne vilkår. I 
denne beretning fortæller Ulla 
Andersen om konfirmationer i 
Sejs-Svejbæk fra 1920 og frem til 
i dag.  
   Fra 1920 helt op til 1970-erne 

g i k  b ø r n e n e  i k k e  t i l 

”konfirmationsforberedelse”. Nej, 

de ”gik til præst”. Alle børn fra 

hele Linaa Sogn gik til præst i 

Linaa Præstegård. Det vil sige 

børnene fra Sejs, Svejbæk, Re-

senbro, Linaa, Mollerup og Laven.  

Linå Kirke 

To ugentlige vandreture til Linaa                                                                                      
   Tænker vi helt tilbage til slut-1920- 
og 1930-erne gik børnene til præst 
to gange om ugen på præstegården 
i Linaa.  Ingen børn blev kørt i bil til 
Linaa, da næsten ingen forældre 
havde bil. Nej, børnene gik i træsko 
eller gummistøvler den lange vej op 
ad Lynggårdsvej og helt op til Ho-
vedvej 15 og videre til Linaa Præ-
stegård og samme vej tilbage igen. 
Børnene blev også konfirmeret i 
Linaa, og transporten på den store 
dag var i hestevogn eller hvad det 
var muligt at aftale sig frem til. Kon-
firmationerne for disse børn blev 
holdt i hjemmet og kun med den 
nærmeste familie. 
 
Formiddagstur på cykel 
   Jeg har beretninger fra børn, der 
er født i 1940-erne og konfirmeret i 
1956-1958.  Sejs-Svejbæk børnene 
var nu blevet lidt bedre stillet. De 
havde fået cykler. Cyklerne var 
uden gear og ofte et arvestykke fra 
større søskende. Turen gennem 
Linaa Vesterskov var stadig en drøj 
tur – nu på cykel to gange om ugen. 
I 1956 hed præsten Pastor Jessen. 
Børnene fra dengang fortæller ly-
stigt, at de havde en aftale om først 
at komme tilbage til Sejs Skole klok-
ken 12:00. Der skulle være tid til at 
flirte med piger og drenge på vej 

Konfirmationer før og nu 
 

Af: Ulla Andersen 
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hjem fra Linaa. Ja, nogle kørte 
gerne over Laven, hvis en af det 
modsatte køn var særlig sød.   
 
Konfirmationsfest under be-
skedne forhold                                                                                              
   Konfirmationsfesterne blev af-

holdt forår eller efterår. Mange 

familier valgte at holde festen om 

efteråret. Det var billigst, da de 

kunne anvende afgrøder fra køk-

kenhaven. Tjente konfirmanden 

selv penge, gik de ofte til køb af 

konfirmationstøj. Transporten til 

Linaa kirke på konfirmationsda-

gen var blevet mere luksuspræget. 

Familierne kunne ofte lave en aftale 

med nogen, der havde bil. I nogle 

familier med mange børn blev der 

kun holdt konfirmationsfest hvert 

andet år. En fest kunne spares, når 

2 børn blev konfirmeret på samme 

dag. Hans Christian Kallesøe på 14 

år var en af de børn. Han var kom-

met ud af skolen i 1955 og havde 

fået arbejde på Svejbæk Bøjlefabrik. 

Når han to gange om ugen skulle til 

præst, fik han fri de timer, det vare-

de. Han cyklede til Linaa og skyndte 

sig efter endt undervisning tilbage til 

arbejdet i Svejbæk.    

Andendagsgilde 
   De samme børn/unge har også 

berettet, at der blev holdt 

”andendagsgilde”. En sodavands-

fest kun for de unge konfirmander. 

Festerne blev holdt i hjemmet, og 

menuen var ofte ”landgangsbrød” 

med forskelligt pålæg. Der var mu-

sik og dans for dem, der havde mod 

til at komme tæt på det modsatte 

køn. Konfirmanderne kom fra hele 

sognet. Så ville de deltage, måtte 

de på cyklen måske fra Sejs-

Svejbæk til Linå eller omvendt. Jeg 

husker fra min søsters andendags-

gilde, at en ungersvend var på ro-

mantisk gåtur i mørket med en pige. 

Dengang var der ikke kloakeret i 

Sejs-Svejbæk, og han var så uhel-

dig at falde i septiktanken/

sivebrønden. Romantikken for-

svandt på et splitsekund.  

Gerda og Grete blev konfirmeret i 

Linå Kirke i 1935. Her er de fotogra-

feret i deres fine kjoler foran hjem-

met i Sejs på Sejs Søvej 86. 
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Præstegang i Silkeborg                                                                                                               
   I 1960erne kom de fleste børn 

efter syvende klasse til skoler i 

Silkeborg. De børn fra Sejs-

Svejbæk og andre af Linaa Sogns 

byer, der havde deres skolegang i 

Silkeborg efter sjette klasse, gik til 

præst i Silkeborg, men blev kon-

firmeret i Linaa.  Ofte kom børne-

ne ind med en bus fra oplandet til 

Silkeborg Rutebilstation på Torvet 

lidt før klokken otte. Så løb de 

gennem Silkeborg for at nå konfir-

mationsundervisningen hos pa-

stor Gram i Mariehøj Kirke i syd-

byen. 

 

 

Konfirmationsfest 1960 for John i 

hjemmet på Strandvænget 7 i Sejs. 

På billedet ses Gerda, Ulla, John 

Billede taget ved forfatterens konfirmation i 1965  
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Fest i hjemmet                                                                                                                              
    Konfirmationsfesten for disse 
årgange var stadig i hjemmene. 
Soveværelset eller stuen blev 
ryddet og borde sat op. Maden 
lavede familierne selv, og hvis 
familien var bedre stillet, blev der 
hyret en ”kogekone”, som kom og 
tilberedte maden. Nogle børn 
måtte endda være med til at beta-
le kogekonen med de penge, de 
havde fået i konfirmationsgave. 
Ofte var en lærer inviteret med til 
konfirmationsfesten. Formålet var 
nok, at læreren skulle holde en 
tale og synge for ved festsange-
ne. 
 
Konfirmationsforberedelse i 
Missionshuset og på skolen 
   I 1970- og 1980-erne gik børne-
ne til præst i Missionshuset, der lå 

på Julsøvej 124, hvor nu Multihuset 
ligger. De blev stadig konfirmeret i 
Linaa Kirke. Præsten Karen Bernt-
sen fra Linaa kom til Sejs-Svejbæk 
og underviste børnene. Karen 
Berntsen dukkede også gerne op 
hos familierne på konfirmationsda-
gen/festen og tog for sig af mad og 
drikke.  
   Det fortælles også, at der – på 
grund af lokalemangel - har været 
konfirmationsundervisning i sløjdlo-
kalet på Sejs Skole. En lidt utilfreds 
præst kommenterede: ”Ja, Jesus 
startede også som tømrer”. 
Sejs-Svejbæk Kirke blev taget i brug 
i 1989, og nu går børnene ikke mere 
”til præst”, men til 
”konfirmationsforberedelse” i konfir-
mandlokalet i kirken. Fra 1989 er 
præsten i Sejs-Svejbæk Søren 
Agersnap. Karen Berntsen var i 

Sejs-Svejbæk kirke  
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Sejs-Svejbæk kirke helt til år 
2000.  
 
Udflugter til Viborg og Slesvig 
   Karen Berntsen havde omkring 
1993 hold med minikonfirmander 
fra årgang 3. klasse. De syntes 
Karen var lidt streng, men børne-
ne hyggede sig med kage og saf-
tevand. Højdepunktet var en mad-
pakketur i bus til Dollerup Bakker 
med besøg i Viborg Domkirke.  
Søren Agersnaps undervisning 
var heldigvis lidt mere løssluppen. 
Hver årgang får nu en tur til Sles-
vig Domkirke i Tyskland. Det er et 
højdepunkt for både de unge og 
Søren. Depoterne bliver fyldt op 
ved grænsekioskerne med både 
slik og øl.  Konfirmationerne er i 
Sejs-Svejbæk kirke og kun om 
foråret og med hyggeligt samvær 
og småsnak udenfor kirken efter 
kirkehandlingen.  
 
Dyre fester, gaver og tøj 
   Konfirmationsfesterne er nu 
mere eller mindre rykket ud på 
restauranter i området. Gaverne 
er blevet større, og børnene beta-
ler ikke selv til tøj og festligheder 
mere.   
   Butikkerne har også fundet en 
ny målgruppe at bearbejde. Der 
bliver holdt modeshow, hvor kon-
firmationstøj, andendagstøj, un-
dertøj, sko, frisurer, make up og 
hvad der ellers skal bruges til den 
store dag bliver præsenteret med 
salg for øje.   
   Her i 20-erne er konfirmations-

forberedelserne og konfirmationerne 
stadig i Sejs-Svejbæk Kirke.  Uden 
at skulle generalisere er der også 
her kommet mere prestige i tøj, kon-
firmationsfester og gaver. Et andet 
opstået fænomen er, at konfirman-
derne helst skal hentes af en stor 
specialbil, motorcykel eller endnu 
større og mere særpræget køretøj. 
Det fjerner noget af det hyggelige 
samvær uden for kirken, hvor fami-
lie, venner og naboer småsnakker 
med hinanden.  
   Alting udvikler sig, og det har kon-
firmationerne også gjort gennem 
tiden. En ting, der går igen gennem 
hele perioden, er festsangen til kon-
firmanden.  Her bliver hele den pinli-
ge barndom rullet frem, mens foræl-
dre og bedsteforældre smilende ser 
til. 
   ”Blå Mandage” er også blevet til 

større festlige dage i sommerland, 

shopping i en storby og med fest for 

konfirmanderne om aftenen. Sådan 

var det ikke i 1960-erne, hvor Blå 

Mandags højdepunkt var en tur til 

Silkeborg og i biografen om aftenen. 
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Den gamle skole - vikarer i 6. 
og 7. klasse.  
   I den gamle skole, som lå langs 
Julsøvej, hvor Enebærparken nu 
ligger, var der klasselokale i halv-
delen af længens østlige del. I 
den anden del mod vest var der 
lærerbolig. Fra skolebygningen og 
ud mod vejen, var der skolegård 
afgrænset med stakit. Langs med 
bygningens fulde længde var der 
lagt piksten, hvor lærerne gik 
gårdvagt. Fra den østlige ende, 
ved indgangsdøren hvor man 
kom ind i gangen, var der en dør 
ind til hver side i klasselokalet.  

   I klasselokalet var der 4 rækker 
med skolepulte fra katederet ned 
mod kakkelovnen og tørvekas-
sen. Indtil 1959, hvor den nye 
skole blev indviet, gik eleverne to 

til tre årgange i samme klasse.  
Jeg husker særligt to episoder, hvor 
det var vikarer, der underviste. De 
ville begge tage retten fysisk afstraf-
felse – den såkaldte revselsesret - i 
brug, men det blev med fatale føl-
ger.  
   Den ene af vikarerne havde været 
frihedskæmper og var nervøs an-
lagt. I hvert fald skete det under en 
skoletime, at der opstod uro blandt 
de næsten voksne piger i 7. klasse. 
Det kunne vikaren ikke lade gå upå-
agtet hen, så det måtte have en 
konsekvens. Til vores store forbav-
selse så vi i stedet 4 piger bukke 
vikaren sammen og stoppe ham 
ned i tørvekassen. To som var i god 
foderstand satte sig på tørvekassen, 
hvorefter der blev forlangt flødebol-
ler til klassen, såfremt han ville ud. 
Ærligt må jeg sige: det er den ene-
ste gang, jeg har fået flødeboller af 
en lærer.  
   Den anden episode, hvor der op-
stod uro, var ved de store drenge i 
7. klasse. Den ene af drengene var 
Folmer Jørgensen, som sammen 
med den anden blev sendt over på 
den anden side af banen. Her skulle 
de selv finde den kæp, som de skul-
le afstraffes med, for vikaren kunne 
ikke finde spanskrøret. Da de kom 
tilbage, medbragte de en meget tyk 
gren, som dårligt kunne løftes. Sam-

Anekdoter fra Sejs-Svejbæk 
 
Af: Kristian Trampedach  

 

Den gamle skolebygning - nordsi-
den ud mod Julsøvej - fotograferet 
kort før nedrivningen. 
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tidig havde begge stoppet en bog 
ned i bukserne, som skulle tage 
af for slagene. Det havde vikaren 
ikke set komme, men det virkede 
efter hensigten. Hele klassen gri-
nede, og de slap begge med en 
lille kindhest – altså en lussing, 
det vil sige et slag med flad hånd 
på siden af hovedet.  

Den folkelige biskop 
   Christian Julius Skat Hoffmeyer 
var biskop over Århus Stift 1940-
61. Han samlede på sommerfugle 
og har skrevet flere bøger om de 
forskellige arter. Hoffmeyer havde 
sommerhus på adressen Julsø-
vænget 20 i Svejbæk og var en 
kendt person i lokalområdet. 
Anekdoten er tilbage fra midt i 
1950’erne. 

   Almindeligvis gik biskoppen af de 
lokale under navnet “Skat Hoffmey-
er”. Skat Hoffmeyer havde stor inte-
resse i naturen omkring Sejs-
Svejbæk, hvor han fangede som-
merfugle og natsværmere på heden 
og var lystfisker om en hals.  
Han var i området en ret folkekær 
person. Alle kunne lide ham og talte 
kun godt om ham.  
   På et tidspunkt, havde Skat Hoff-
meyer fået plads i en robåd, hvor 
han og to af de lokale lystfiskere 
skulle på tur i Borresø. Som en na-
turlig ting havde alle, foruden deres 
fiskegrej, medbragt en gedigen 
madpakke. Vel ankommet til fiske-
pladsen, blev madpakkerne lagt på 
agterstavnen, for hver mand måtte 
have en plads, hvorfra der nu skulle 
fiskes.  
   Under den store uro på båden, 
gled de dejlige madpakkerne fra 
agterstavnen i søen, hvorefter en af 
de lokale spontant udbrød; “Åh for 
satan da osse”. Til det kom Skat 
Hoffmeyer med en forsigtig kom-
mentar; ” Hmm Det var sandelig 
godt De sagde det, så blev jeg fri”!  
 
Et hurtigt formandsvalg  i Borger-
foreningen 
   Valdemar Sørensen boede i man-
ge år sammen med hustruen Karoli-
ne i en lille ejendom på Julsøvej 1. 
Valdemar var frem til sin død i 1969 
en aktiv mand – også i det lokale 
foreningsliv, hvor han bl.a. i flere år 
var formand for Borgerforeningen.  
 
 

Biskop Skat Hoffmeyer. Foto 
Johs. Jensen  
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   Som en årligt tilbagevendende 
begivenhed afholdt Sejs Borger-
forening generalforsamling, og 
sædvanen tro blev den altid efter-
fulgt af lotterispil.  
Generalforsamlingen skulle afvik-
les hurtigt, idet spillet var det mest 
vigtigt for de fremmødte. Valde-
mar Sørensen var sidst blevet 
genvalgt og plejede at modtage 
genvalg, men dette år var Valde-
mar jo desværre afgået ved dø-
den. Så det var sønnen Peter 
(julemand), der styrede slagets 
gang.  
   Da der skulle afgives stemme 
om formand, blev der sagt gen-
valg. Alle var ikke klar over Valde-
mar var død. Så lidt forsagt sagde 

Peter, “Jamen min far er død, så vi 
bliver altså nødt til at stemme om en 
ny formand”. Peter blev straks fore-
slået, og på den måde blev han bor-
gerforeningens nye formand. Delta-
gerne ønskede ikke længere diskus-
sion, for der var et bankospil, som 
ventede på at blive sat i gang.  
 
Savskærerens fængslende sang 
   På Julsøvej 78 lå der i fordums tid 
et lille familieejet savskæreri. Selve 
værkstedet var placeret langs Blå-
munkevej, og beboelsen var bygget 
op af huset til Tranebærvej. Der var 
indkørsel fra både Julsøvej og Blå-
munkevej.  
   Træet til Knud Skovs produktion 
af fiskekasser blev hentet af konen 
Anna, der havde fået kørekort til 
lastbil, fordi Knud havde problemer 
med kørekort og spiritus.  
Familien Skov var en af de første, 
som fik fjernsyn. Som børn fik vi ofte 
lov til at kigge med, når serien med 
Robin Hood var på skærmen.  
   De var venlige overfor os børn, 
når vi ikke var uvorne! Vi fik også 
lært en god remse af Knud Skov, 
der kan synges på melodien “Dejlig 
er den himmel blå”. Og den var i 
hvert fald på top ti blandt os, der 
kendte lidt til ham.  
   De nærmere omstændigheder 
var, at Knud havde været ude på en 
soldetur og kørt hjem i Hanomag’en. 
Hændelsen var blevet anmeldt, så 
derfor kørte politiet til Sejs for en 
tage samtale med Knud. Desværre 
var Knud ikke hjemme, men bilen 
stadig varm.  

Valdemar Sørensen siddende i sin 
have – ca 1920. Foto: Ukendt. 
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   Politiet igangsatte derfor en 
mindre eftersøgning i sommer-
husområdet bag savskæreriet. Til 
politiets store forundring, stod der 
en hvid hund – en grønlænder-
spids - og gøede ved et skur! Da 
der blev åbnet, fandt man selvføl-
gelig Knud Skov.  
   De tog ham med på stationen, 
hvor han blev indkvarteret. Her 
havde han nu rigelig tid til at skri-
ve vores top ti remse, som går på 
melodien “Dejlig er den himmel 
blå”: ”  
 
Det var midt på julenat 
 to betjente fik mig fat  
en i nakken en i frakken  
smed mig lige i kachotten  
så jeg vælted’ pissepotten  
og sov hele rusen ud  
og sov hele rusen ud”  
 
Krybskytten og skovfogeden 
   Efter Valdemar Sørensen havde 
stiftet familie og bosat sig omkring 
1920 på ejendommen Julsøvej 1 
først i Sejs, ernærede han sig 
hovedsagligt ved fiskeri og land-
brug. I denne periode var det van-
skeligt, at få udkomme til det dag-
lige brød.  
   En meget tidlig morgen tager 
han jagtgeværet og går ned til 
robåden, hvor han sætter kursen 
mod Paradiset, som ligger i den 
sydvestlige ende af Borresø. I 
statsskoven ved “Josefs skød” 
går han  i land, for han ved der er 
dyr på stedet. Det har han set 
flere gange mens han været ude 

at fiske. Han skal dog gå et stykke 
vej, inden han får skudhold og ned-
lægger dyret. Endelig er der kød på 
bordet til hele familien.  
   På sin vej tilbage til robåden, ser 
han, at en mandsperson har taget 
plads i båden. Det viser sig at være 
skovfogeden, der har været ude for 
at fange krybskytter.  
   Valdemar går med dyret på ryg-
gen ned til båden, hvor han peger 
lidt med geværet og fortæller skov-
fogeden, at sådan et hanegevær 
nemt kan gå af, og beder ham tage 
plads på agtertoften. 
   Valdemar smider dyret i båden, 
sætter sig på midtertoften med ge-
været på lårene stadig med hanerne 
spændt på geværet, og ror båden 
over til Langø.  
   Der bliver ikke vekslet mange ord 
på den korte strækning. Da de anlø-
ber Langø bliver skovfogeden med 
bestemt tale og lidt pegen med ge-
været bedt om at forlade båden. For 
Valdemar havde ikke tid til at sejle 
rundt med ham.  
Skovfogeden var nu efterladt på 

Valdemar Sørensens hus på Julsø-
vej. Foto: Ukendt. 
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Langø, hvor der er mindst 100 
meter til fastlandet. Med god sam-
vittighed forlader Valdemar stedet 
og ror hjem, idet han ved, at skov-
fogeden ikke kan nå at underrette 
andre myndigheder, inden beviset 
er borte. Hvad der videre skete, 
melder historien intet om, men at 
der virkelig er sket, er der ingen 
tvivl om. Valdemar har selv fortalt 
historien. 
 
Drenge-oplevelser: tyren og 
hestene 
   For enden af Sortbærvej - helt 
nede ved Søvejen - var der i for-
dums tid en lille ejendom som 
tilhørte Jakob Henriksen. Marker-
ne, som hørte til ejendommen, 
var den jord, der lå mellem Multe-
bærvej og Sortbærvej helt fra Bor-
resø og op til banelinjen.  
   Tidligt i 1950’erne blev jord, la-
de og staldbygninger forpagtet ud 
til Ole Borring. Første gang jeg 
erindrer Ole Borring, var da han 
skulle køre søndagsskoleholdet 
på udflugt i hestevogn med hans 
to fjordheste. Turen startede ved 
Missionshuset og gik herfra til 
Mollerup gennem Linå Vester-
skov. Senere besøgte min bror og 
jeg ham mange gange, da mar-
ken ved Julsøvej lå nær vores 
bopæl. Vi hjalp også til i det om-
fang, som 7-8 års drenge nu kun-
ne.  
   Jeg husker specielt engang, 
hvor vi var på besøg og en stor 
tyrekalv var trukket ud og fastbun-
det, da den skulle slagtes. Oles 

far, der havde erfaring med hjem-
meslagtning, var ankommet med 
slebne knive. Yderligere var der en 
stor mukkert, for tyren skulle slås på 
panden.  
   Min bror og jeg fik mulighed for at 
løfte på mukkerten, men den var for 
tung til os. Men tyrens sidste time 
var dog kommet. For Oles far løfte-
de mukkerten, ramte tyrens pande, 
hvorefter den gav et brøl og sank i 
knæ. Det måtte gentages mindst tre 
gange, inden tyren forlod denne 
verden. Det var for stærk en ople-
velse for mig, så jeg løb hjem og 
havde et uhyggeligt mareridt om 
natten.  
   Da vi blev lidt ældre, var vi en flok 
drenge, der fandt ud af, at efter en 
lang sommer var æblerne nu mod-
ne. Vi var blevet godt forsynet på 
Søvejen og tog trapperne op til Dun-
hammervej og gik derefter ned ad 
Multebærvej.  
   Pludselig opdagede vi, at Oles to 
fjordheste gik og græssede på mar-
ken. For os drenge var der ikke 
langt fra at se en hest til at tænke 
som en cowboy. Vi skulle selvfølge-
lig ud at ride på de to heste. Vi fik 
dem trukket hen til et træ, så vi kun-
ne komme op på dem. På hesten 
var det bare med at klemme benene 
godt ind i hestens flanker. Hu hej - 
rask fremad det går.  
   Men det fik en brat ende. Da re-
bet, hesten var tøjret til, ikke var 
længere, røg rytteren af og slog en 
masse kolbøtter på grønsværen. Så 
denne gang lærte vi drenge, at man 
aldrig skal ride på en tøjret hest.  
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Uro i skoleklassen – det flyven-
de blækhus 
   Midt i halvtresserne lå Sejs sko-
les bygninger samlet, men fordelt 
på tre forskellige bygninger. 
   På Tyttebærvej lå forskolen. 
Bygningen er stadig i brug, men 
nu som børnehave. Ud mod Jul-
søvej, hvor Enebærparken nu 
ligger, lå den gamle skole og ved 
siden af den forsamlingshuset, 
der i en periode blev brugt som 
klasseværelse, mens salen blev 
brugt til idræt (sidstnævnte to 
bygninger blev siden til Sejs He-
dekro). 

Forskolen. 1. klasse 1960 med 
frk. Thomsen i midten. Foto: 
Ukendt. 
 
   Vi var to årgange i hver klasse. 
Når vi havde gået to år i forskolen 
hos frk Thomsen, skulle vi videre 
til forsamlingshuset i to år og der-
efter i den gamle skole.  
   Alle børn kendte hinanden, og 
når man går i 4. klasse, ved man 
naturligvis også, hvordan der ska-
bes uro i klassen. Vi vidste hvor 
på heden og i mosen man kunne 
fange firben, snoge og stålorm. 

Når de var kommet i en pose eller 
lommen, blev de rolige og kunne 
nemt fragtes med i skoleklassen. 
Når de blev sluppet fri, gav det stor 
uro i klassen, og heldigvis for os 
fandt lærerne aldrig synderne. 
   Skolepultene var med fast ryg og 
fælles blækhus, der var placeret 
midt på bordet. En dag skulle vi i 
dansktimen have diktat, som skulle 
skrives med blæk. Penne og blæk-
huse blev fundet frem og sat på pul-
tene. Derefter foregik det på den 
måde, at læreren gik frem og tilbage 
mellem pultene, mens han diktere-
de, hvad vi skulle skrive.  
   Jeg havde foretaget mig et eller 
andet, som gav uro i klassen. Lære-
ren kom nu bagfra, og jeg kunne se, 
der vankede øretæver. Jeg anede 
skyggen af hans hånd og dukkede 
mig. Hans hånd ramte blækhuset, 
som tog retning mod en klassekam-
merat, der sad lige overfor. Den 
ramte “plet” på tøjet. 
   Heldigvis for mig, var det en klas-
sekammerat, som kom fra en land-
brugsejendom og ofte havde fyldte 
poser med landbrugsvarer til lære-
ren. Læreren var ulykkelig over situ-
ationen. Var det nu slut med de dej-
lige poser? Så der blev trøstet, og 
det blev forsøgt at få blækket af. 
Jeg var i den lykkelig situation at 
blive glemt, og derfor fik jeg ingen 
afstraffelse. 
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Skolemøbel-fabrikken – hvor er 
skydelæren? 
   Den 31. marts i det herrens år 
1960 gik jeg ud af 7. klasse på 
Sejs skole. Efter endt skolegang 
havde jeg fået arbejde i maskin-
snedkeriet hos Niels Larsen a/s. 
Det var placeret i den gamle træ-
skofabriks hvide fabriksbygning, 
som ligger i Svejbæk mellem ba-
nen og Julsøvej. 

Niels Larsens fabrik ved Julsøvej. 
Foto: Ukendt. 
 
   Jeg begyndte på mit job som 
arbejdsdreng allerede dagen ef-
ter, jeg havde forladt skolen. Jeg 
skulle blandt andet tage fra ved 
maskinerne, stable træ til tørring 
samt gå til hånde, hvor der var 
behov. 
   Fløjten på fabrikkens skorsten 
gav lyd kl. 07:00, når arbejdsda-
gen begyndte. I 1960 var der 45 
timers uge, hvor man også arbej-
dede om lørdagen. Der var ingen 
frokoststue, så de medbragte 
klemmer blev indtaget på sadel-
magerværkstedet. Det var et rart 
sted, hvor der var varmt og lugte-

de godt af læder. Vittigheder føg i 
en lind strøm, mens klemmerne blev 
indtaget.  
    Jeg var den yngste på fabrikken, 
så jeg blev vejledt af en lidt ældre 
arbejdsdreng, som vi kan kalde 
Karl. Han havde været der i en læn-
gere periode. Når emnerne til skole-
møblerne fremstilles, kræves det, at 
maskinerne indstilles ganske nøjag-
tigt, da der er tale om serieprodukti-
on. Til det brug var der - på en bæ-
repille midt i fabrikken - fastgjort et 
etui med en skydelære. Det er et 
måleapparat, som kan måle med en 
nøjagtighed ned til en tiendedel mil-
limeter. 

En Skydelære 
 
   Men skydelæren var forsvundet, 
og snedkeren havde i et stykke tid, 
gået rundt for at spørge alle, om de 
vidste, hvor den var henne. Men 
ingen kunne hjælpe ham!  
   På et tidspunkt kom Karl forbi, og i 
sin frustration, sagde han helt tilfæl-
digt til Karl, om han ikke kunne køre 
hjem efter skydelæren. “Jo det kan 
jeg da godt” svarede Karl. Han var 
kommet til at tage den med hjem og 

 



 

57 

havde fuldkommen glemt, at den 
skulle tilbage på adressen. Så 
han måtte op på cyklen og hjem 
for at hente det savnede værktøj.  
 
Lokumsspanden og madpak-
ken 
   Denne anekdote går tilbage til 
sidst i 1950’erne. 
Svejbæk Trævarer (også kaldet 
Svejbæk Bøjlefabrik) beskæftige-
de på det tidspunkt cirka 10 
mand. På fabrikken blev der frem-
stillet i massevis af bøjler i bøge-
træ.  
   Dengang var Arbejdstilsynets 
regler endnu ikke nået helt til Jyl-
land. De sanitære installationer 
var ikke som nutidens, hvor der 
kræves både toilet, badefaciliteter 
og frokostlokale. Skulle man for-
rette sin nødtørft, skete det på et 
gammeldags lokum, det vil sige 
en spand under et bræt, man kun-
ne sidde på. Et frokostlokale eksi-
sterede heller ikke ikke. Madpak-
ken blev indtaget udendørs eller 

på værkstedet, hvor man holdt en 
halv times pause. 
   Det var den yngste drengs opgave 
at få bortskaffet spandens indhold 
fra lokummet. Drengen, der på det 
tidspunkt var ansat, blev kaldt Rolle. 
Han skulle udføre den lidet attrakti-
ve tjans med at tømme spanden og 
grave indholdet ned.  
   Færdig med tjansen kom han ind 
på værkstedet, hvor alle mand var i 
gang med deres madpakker. Her 
fortalte Rolle højlydt, hvorledes tjan-
sen var blevet udført. Han berettede 
også, at da han trådte jorden til, gik 
han igennem selvom han ingen 
gummistøvler havde på. Der gav 
åbenbart en af virksomhedens ejer 
nogle uheldige billeder inde i hove-
det. Han pakkede omgående sin 
medbragte mad sammen og forlod 
værksted. Det var til stor moro for 
alle de ansatte.  
 
Den lokale brandfogeds vand-
gang 
   Engang i slutningen af 1950’erne 
– sidst på året – udbrød der brand i 
mekaniker Ewald Thorsteds første 
værksted på Multebærvej i Sejs. 
Brandvæsenet blev tilkaldt, og der 
ankom hurtigt et brandslukningskø-
retøj. De fik med vandvognen ret 
hurtigt ilden under kontrol. Som føl-
ge heraf stod der vand på gulvet og 
i værkstedsgraven i bygningen.  
   En ildebrand var ikke en daglig-
dags begivenhed i Sejs, så der var 
samlet en del tilskuere. Endelig an-
kom brandfogeden (en brandfoged 
ledede dengang indsatsen på lan-

Frokostpause på Svejbæk Bøjlefa-
brik. Foto: Ukendt. 
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det ved en brand). 
   På det tidspunkt var Valdemar 
Sørensen den lokale brandfoged, 
hvilket var et af de mange tillids-
hverv, han havde. Valdemar var 
kort forinden blevet enkemand, og 
han havde sit normale arbejdstøj 
på. Her var der absolut ikke pres-
selæg nogen steder.  

Valdemar Sørensen. Foto: 
Ukendt. 
 
   Valdemar ankom i sin gamle 
Chevrolet fra 1931 og gik hurtigt 
hen til værkstedet, hvor han blev 
standset af brandinspektøren 
med den blanke hjelm, der bad 
Valdemar om at gå tilbage. Valde-
mar bad ham forføje sig, idet han 
var øverste tilstedeværende myn-
dighed. Derefter gik han rask ind i 
værkstedet. Da der var vand på 

gulvet, kunne han ikke se værk-
stedsgraven. Dermed forsvandt Val-
demar helt fra overfladen – og sam-
men med han den autoritet, han 
forsøgte at udøve. 
   Valdemar blev dog hurtigt reddet 
op fra sin vandgang. Han kom ind til 
Ingrid Thorsted, hvor han fik en kop 
kaffe og tørt tøj.  
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    Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 
 

Balle   
Formand: Else Drejer 
Tlf. 2146 8283    E-mail: elsebaydrejer@gmail.com  
http://balle-lokalhistorie.dk/ 
 
Funder  
Formand: Karin Pape Kristensen 
Tlf. 4029 4480     E-mail: klarkjaer@gmail.com  
https://funder-lysbro-lokalraad.silkeborg.dk/Foreningsliv/Funder-
Lokalhistoriske-Forening 
 

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

Sejs-Svejbæk 
Formand: Klaus Erichsen  
Tlf. 5383 2021 – email: mkerichsen@outlook.com 
http://www.sslf.dk/ 
 

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

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

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

Silkeborg Arkiv 
8722 1924  email: arkiv@silkeborgbib.dk – silkeborgarkiv.dk  
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