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Forord 
 

Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse 

for lokalhistorien i disse år. Det mærkes bl.a. ved de mange lokal-

historiske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn 

for Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg 

Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem lokalhistorisk arkiv 

og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som repræsen-

terer de gamle sogne, som jo udgjorde sognekommunerne før 

kommunesammenlægningen i 1970. Det er er et meget vigtigt 

arbejde, der foregår her – det er nu vi skal indsamle og dokumen-

tere fortiden – for fremtiden. Meget forsvinder i disse år, hvor der 

sker så store forandringer.  

 

Lad dette samtidig være en opfordring til at du også medvirker – 

meld dig ind i en af de lokalhistoriske foreninger, og/eller skriv en 

artikel til Syn for Sogn om din forening, din gård, dit hus, din 

familie, din skole, din barndom, dit arbejde eller din arbejdsplads 

– det er alt sammen lokalhistorie.  

 

God fornøjelse!  
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Balle Lokalhistorisk Forening var 

den 19. august 2009 på besøg hos 

Bjarne Jensen, der bor på Kongshe-

devej 10 i Funder. Anledningen var, 

at medlemmerne skulle bese Funder 

Radiomuseum.  

Indgangen til Funder Radiomuseum. 

Inden for venter et skatkammer af 

gamle radioer og teknologihistorie. 

Bjarne fortalte først om sin ejendom, 

som oprindelig var et husmandssted 

på 16 tdl. Der blev solgt jord fra i 

1964, således at der nu er 5 tdl. tilba-

ge på ejendommen. Da Bjarne over-

tog stedet i 1971, var der et lille hus 

på 56 m2 som i høj grad var sane-

ringsmodent. Der var hverken indlagt 

vand eller toilet, men soklen var i 

orden, og murene var også gode nok, 

mens tagkonstruktionen var mere 

eller mindre rådden. Det skyldtes 

nok, at tømmeret havde været brugt 

mindst to gange før. Murstenene var 

også brugte. Det ses af, at byggeriet 

består af tre-fire forskellige typer 

mursten.  

Familien Salomonsen købte det op-

rindelige hus i 1925. Det var på ca. 

35 m2, men da familien efterhånden 

voksede til 11 personer blev det for 

trangt, og der blev bygget et nyt hus 

ved siden af det gamle, som senere 

blev nedrevet. Det nye blev bygget 

med hjælp fra naboerne, der hentede 

materialer fra nedbrydninger i Silke-

borg og ved Funder Station. Bjarne 

fortsatte renoveringen, efter at han 

flyttede ind, og kort efter mødte han 

Grethe, der er fra Århus. Bjarne lok-

kede hende med til udstedet, og snart 

derefter kom der et par børn til, og så 

var huset igen for trangt.  

Bjarne byggede til, og holdt sig 

strengt til den stil, som var angivet af 

de tidligere ejere. Hans materialer 

kom fra to garager, der skule nedri-

ves, og de blev så transporteret til 

Kongshedevej. Der gik nogen tid 

med at rense murstenene. Men da 

børnene gerne ville have hver sit væ-

relse, hjalp de til med at banke mørtel 

af stenene. Det gik godt et stykke tid, 

men så fandt de på, at forlange 10 øre 

pr. sten. Det hjalp på effektiviteten, 

og snart kunne byggeriet gå i gang. 

Reportage fra Radiomuseet i Funder 

Af Kurt N. Christensen 
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Ved udvidelsen blev der også bygget 

en kælder, og så snart udvidelsen var 

færdig, var der brug for endnu en 

garage. Og på den måde er huset si-

den blev udvidet. Imens alt det stod 

på, begyndte Bjarne at fylde kælde-

ren op med gamle radioer, og da den 

var fyldt op med gamle ting, byggede 

han mere til huset. For at legalisere 

sit radiomuseum overfor Grethe, måt-

te han bygge en havestue til huset, 

som selvfølgelig bærer præg af, at det 

ikke tegnet af en arkitekt.  

 

Bostedet er indtegnet på meget gamle 

kort. Men hvor længe det har været 

beboet er uvist. Man ved, at der har 

ligget flere huse på stedet. Og på et 

eller andet tidspunkt er ejendommen 

blevet døbt Pippenskrald. Navnet 

stammer efter Bjarnes oplysninger 

fra en tid, hvor stedet blev ejet af en 

mand, der var rimelig optaget af kon-

troverser, både med naboer og alle 

andre. Og da han havde en lidt pip-

pende stemmeføring, kom navnet jo 

nærmest af sig selv. Stedet blev kendt 

under dette navn, men da Bjarne køb-

te det, gav han det navnet Vintage-

gården. Det kom sig af, at han med-

bragte flere veteranbiler, og derfor 

mente han, at Vintagegården var me-

re passende end Pippenskrald. Men 

denne navneforandring passede ikke 

naboerne, så de blev ved med at bru-

ge navnet Pippenskrald, og så gen-

indførte Bjarne navnet, som han jo 

nok har eneret på. Man kan jo godt 

fundere over, om ikke navnet kan 

bruges i forbindelse med museet!  

 

Landbruget blev helt bevidst nedlagt 

i 1964, hvorefter jorden blev plantet 

til med grantræer. Disse opnåede 

både en god højde og drøjde, inden 

de blev fældet under en kraftig storm 

i 2001. Bjarne savner absolut ikke 

jorden, for det eneste han nu dyrker, 

er sin store interesse for gamle ting. 

Selvfølgelig mangler der ikke en 

jernbane på stedet. Det er årsagen til, 

at der på indkørslen til Radiomuseet 

er en krydstavle, som i sig selv snart 

er et stykke historie i Danmark. Her 

krydses indkørslen nemlig af et jern-

banespor. 

Her går Funder privatbane. Til højre 

ligger skoven og de væltede træer 

lige fremme finder man byens Radio-

museum. 

Banen er en privatbane, anlagt af 

Bjarne, der også er i gang med at 

opbygge Tosselund Station. Hans 
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jernbane er en såkaldt smalsporet 

industribane, magen til dem der f.eks. 

blev benyttet, da Danmarks land-

brugsjord blev merglet, især først i 

1900-tallet og frem til 1940’erne. 

Derefter forsvandt de, for der kan 

kun mergles til en vis grad, hvorefter 

virkningen aftager. Det var under 

denne periode man brugte ordspro-

get, at mergling giver en rig far, men 

en fattig søn. Når et stykke land var 

merglet, blev skinnerne flyttet ud til 

et nyt terræn. Bjarne bruger nu sin 

jernbane til hjemtransport af de man-

ge væltede træer fra skoven. Banen er 

så praktisk indrettet, at han faktisk 

kan køre træerne om til rundsaven 

ved brædderummet. 

Ved Tosselund Station holder et tog, 

der trækkes rundt på banen af et 

grønmalet lokomotiv, der bærer 

umiskendelige træk af at være hjem-

mebygget. Oprindelsen er lidt usik-

ker, men det er givetvis bygget af en 

lokal landsbysmed med håndsnilde. 

Dette eksemplar har kørt i en mose 

ved Engesvang, hvor det i de gode 

tørveperioder under begge verdens-

krige, blev brugt til transport af tør-

vejord. Lokomotivet har en Ford A 

motor med 24 skatteheste. Det var 

det begreb, man betalte motorskat af, 

før begrebet blev til vægtafgift. Der 

holder også en tipvogn ved den kom-

mende station. Tipvognen har været i 

brug på Bøgild Teglværk i Lysbro, 

hvor den hentede lerjord i sumpen, 

eller lergraven, hvor lange rækker af 

sådanne tipvogne blev læsset med 

ler, med håndkraft.  

Der er også en trolje, der har været i 

brug som fodervogn i et dambrug, 

ved et fiskeri. Samt en vogn der blev 

brugt til at veje fiskene i, inden de 

blev læsset op i bassinerne på last-

vogne, der bragte fiskene viden om. 

Publikum tilbydes ikke en tur med 

toget. Det skyldes, at tog og vogne 

ikke er godkendte til persontransport 

ved offentlige arrangementer.  

Hvis det var et normalt besøg i hjem-

met, dækker forsikringen, ved uheld. 

Et skilt fortæller, at stationen forven-

tes færdig år 200? det sidste ciffer 

mangler helt bevidst, for med alle de 

gøremål der er at passe er færdiggø-

relsen udskudt flere gange. Reelt er 

der vist ikke taget hul på projektet 

endnu. Altså endnu et projekt med 

fremtidsvision, som Bjarne selv ud-

trykker det. Det kommer nok lidt an 

på, hvad der falder af, af materialer. 

Hans sidste byggeopgave er med 

garanti ikke på tegnebrættet endnu. 

For der er altid en opgave, der venter 

på radiomuseet. 

 

Radiomuseet 

Kælderen er fyldt med gamle radioer, 

grammofoner, båndoptagere, fjern-

syn, elektriske apparater af enhver 

afskygning, telefoner, telegrafer, ja 

kort sagt alt, hvad der kom i teknisk 

brug i den store industriperiode fra 

før 1900-tallet og fremad i tiden. Alle 

disse ting er siden blevet forbedret og  
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udskiftet med moderne teknologi og 

masseproducerede genstande, og det 

er det, der er grundlaget for Bjarnes 

samlinger.  

 

Temaet for Funder Radiomuseum er 

‖alt hvad der har været solgt i en 

dansk radioforretning‖. 

Oprindelig var det cykelhandlerne, 

der begyndte at sælge radioer og an-

dre tekniske apparater. Den primære 

grund til det var, at cykelsmeden ofte 

havde adgang til strøm. Han kunne 

derfor lade batterier op til kundernes 

radioer. Derfor var det jo også nød-

vendigt for Radiomuseet at samle på 

cykler. Så på den måde er der en god 

sammenhæng mellem de mange ting 

i reolerne og cyklerne, der er op-

hængt, hvor der engang var en ledig 

plads.  

Planen var, at der skulle udstilles 35 

gamle cykler, men da museet tilfæl-

digt blev vist i fjernsynet, væltede det 

ind med cykler, samt mindst 350 

gamle radioer og en enkelt gammel 

spillemaskine, så der blev slet ikke 

plads til flere cykler. Der er dog ble-

vet plads til en enkelt hjemmebygget 

Væltepeter, samt endnu en cykel og 

nogle lygter og andet tilbehør. 

 

Museets Væltepeter bygget af Bjarne 

Jensen selv. Ifølge hvem den lever 

godt op til sit navn 

Bjarne er ved at finde signalet med 

en Brownie krystalradio fra Storbri-

tannien produceret mellem 1925 og 

1927. Radioen henter udelukkende 

strøm fra radiobølgerne og bruger 

derfor ikke ekstern strøm. Til gen-

gæld kan den kun bruges med hoved-

telefoner. 



11 

 

Der er meget trangt i kælderrumme-

ne. Hvor der overhovedet har været 

lidt luft mellem tingene, er de nu 

skubbet sammen for at få plads til det 

hele. Er der ting, man søger, må man 

se sig godt for overalt, for det skal 

nok være der. Bjarne formår slet ikke 

at fremvise sin samling, som et regu-

lært museum. Det er simpelthen for 

tidskrævende og omfattende. Bjarne 

fortæller, at der er mindst en radio fra  

hvert år, fra 1925 og frem til 1990, så 

det bliver jo alene til 65 eksemplarer. 

Det kan enhver jo se, er en umanerlig 

underdrivelse af fakta. Samlingen 

rummer på nuværende tidspunkt ca. 

1700 emner, sat sammen af 697 radi-

oer, 355 transistorradioer, 91 fjern-

syn, 140 grammofoner, 38 mac-

computere, 28 pc’er, 128 spolebånd-

optagere, 26 barbermaskiner plus en 

mængde andre ting. Der er også en 

større samling af mobiltelefoner.  

Hvor omfattende samlingen end er, 

bliver det svært at udbygge den under 

de givne forhold, og at gøre den 

komplet er sikkert helt umuligt, for 

Bjarne oplyser, at der er produceret 

35.000 forskellige radiomodeller, 

alene i Danmark. Af alle disse radio-

er har Bjarne ‖kun‖ 1052 forskellige. 

99 % af samlingen er registreret i en 

database, for at Bjarne overhovedet 

kan få et overblik over, hvad der er 

samlet og især hvad der mangler. Alt 

er også registreret med oprindelig 

pris, så man kan gøre sig tanker om, 

hvad de forskellige apparater har 

været værd på købstidspunktet. 

Der er ikke overblik over, hvor man-

ge radiofabrikker der har været i 

Danmark, for det er svært at definere 

begrebet ‖fabrik‖ i den forbindelse. I 

Herning var der f.eks. en fabrik, der 

producerede 37 eksemplarer, og det 

var måske kun af den mest kendte 

model. Det ved man ikke. Paradok-

salt er det betydeligt lettere at finde 

gamle radioer, end nyere modeller. 
 Transistorradioer nogle af de 355 

der pryder samlingen. 
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For da en radio i gamle dage var en 

meget dyr anskaffelse, fik man den 

repareret gang på gang, før man køb-

te en ny. Men man glemte ikke af den 

grund den gamle spilledåse. I stedet 

for at kaste den på lossepladsen, fik 

den lov til at overleve på loftet, hvor 

den blev pakket ind i tæpper og papir 

for ikke at samle støv. I de allerbed-

ste tilfælde nyder en sådan radio sit 

otium i den originale papkasse. Men 

det er sjældent at finde sådan et ek-

semplar. Findes der en, er den næsten 

guld værd i dag.  

På Funder Radiomuseum kan man se 

eller gense en mænge gamle klassike-

re og få et sjældent indblik i elektro-

nikbranchens mangfoldighed, men 

også dens hurtighed og forgængelig-

hed. Artiklen sluttes med en række 

større eller mindre guldkorn fra sam-

lingen: 

En af udstillingens rariteter. En juke-

box som spiller 8-spors kassettebånd. 

En båndtype som var meget udbredt i 

USA og som var i almindelig handel 

til 1980'erne. Båndene har 8 spor og 

kan derfor have 4 stereo-plader på 

en kassette. Jukeboxen virker, men 

modtager kun gamle enkroner, så 

dem samler Bjarne også på. 

En mobiltelefon fra dengang det hed 

”biltelefon”. Denne model fra 1988 

kørte på NMT-nettet. Hvor vidt den 

kunne sende sms melder historien 

ikke noget om. 

Denne rappe Sharp transistorradio 

gemmer en rigtig pladespiller, der 

oven i købet både kunne spille 33 og 

45 omdrejninger. 



13 

 

Da den gamle bestyrerbolig og senere 

den gamle brandstation ved Binds-

levs Plads blev revet ned, kom Silke-

borgs gamle elværksbygning rigtigt 

til syne, særlig når man står ved Sil-

keborg Bibliotek. Den gamle flotte 

bygning, som er opført i 1911, var 

Silkeborgs Kommunale Elektricitets-

værk. I dag bliver her ikke produceret 

strøm, men der bliver stadig sendt 

strøm ud i ledningerne til forbrugerne 

i byen, fordi der nu står transformato-

rer i bygningen.  

 Den gamle bygning blev opført, så 

den kunne modstå vibrationer fra de 

store maskiner. Det kan stadig ses, 

hvordan tagspærene hviler på granit, 

og at der rundt om dørene er granit-

søjler, som i en kirke. Den oprindeli-

ge indgang er fra Møllegade, og den 

fine dør er der stadig. På samme gade 

ligger et dobbelthus, det har været 

funktionærboliger, i dag er det privat 

ejet.   

Mens Silkeborg var meget tidligt på 

færde med at få et gasværk og endda 

var forud for København, gik det 

mere sendrægtigt med at få elektrici-

tetsværket etableret. Så tidligt som i 

1907 var der en plan fremme om et 

kommunalt elværk. Planen gik ud på 

at bygge et elværk på en grund, der 

blev fyldt op i Silkeborg Langsø ud 

for gasværket. Drivkraften skulle dels 

være gas, dels dieselmotor. Anlægs-

udgiften ville blive 223.000 kr., og 

værket skulle have 200 hestekræfter. 

 Silkeborg Avis skrev om planen: 

Selvfølgelig er det en stor plan, men 

for en by som Silkeborg, der gerne 

skulle følge med i udviklingen, er den 

næppe for stor. - Ønsket om elektrici-

tet som belysning har i adskillige år 

været stærkt fremme her i Silkeborg 

og særlig er der ingen tvivl om, at 

elektricitet som drivkraft vil gavne 

vort håndværk og den lille industri i 

høj grad. 

Der blev ikke noget ud af den plan. 

— Nogle få år, før elektricitetsværket 

blev bygget, havde Silkeborg Kom-

mune sikret sig en grund til et sådant 

værk midt inde i byen ved den davæ-

rende markedsplads, idet man købte 

en gammel dyrlægebolig med stor 

have. Senere blev dette grundareal 

forøget ved køb af to grunde, belig-

gende ud til Hostrupsgade. 

Byrådet var allerede fra begyndelsen 

opmærksomme på forsyningssikker-

heden, hvilket fremgår af den in-

struks, som blev vedtaget for el-

værksbestyreren. I denne står bl.a.: 

- at han på sådanne tider, hvor vær-

kets reserve ikke er særlig stor, skal 

Silkeborg Elektricitetsværk 
Af Anton Krogh 
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opholde sig på værket under dets 

største belastning 

- at det er forbudt at forlade byen 

uden tilladelse fra udvalget 

- at der tilstås ham 8 dages sommer-

ferie efter samråd med udvalget 

Den første elværksbestyrer Helge 

Rasmussen der bestred stillingen fra 

1911 til sin død i 1920. Foto: Gunnar 

Mogensen. 

 

Silkeborg Kommune opførte i 1911 

elektricitetsværket og lånte dertil 

320.000 kr. Den 5. november samme 

år sendtes for første gang strøm ud i 

ledningerne. Det hvide lys holdt der-

med sit indtog i byen. 

Det var dog ikke første gang, der 

blev anvendt elektricitet i Silkeborg. 

På papirfabrikken blev det brugt i 

forbindelse med et byggeri i 1893 og 

længe varede det ikke før elektricite-

ten vandt indpas andre steder i byen. 

Således fik købmand Morthensen og 

Søn indlagt en elektrisk lysmaskine i 

ejendommen på Vestergade, hvilket 

gjorde dette firma til det første, der 

anvendte elektricitet i forbindelse 

med fabrikation. Der var installeret 

ikke mindre end 30 glødelamper, 

som viste sig at være fortrinlige til 

formålet, da der nu kunne arbejdes 

ved samme belysning som ved da-

gens lys. 

Silkeborg Elværk endte med at koste 

346.000 kr., og var tegnet af arkitekt 

Julius Schmidt, København, mens 

selve anlægget blev projektere af 

ingeniør P. A. Pedersen.  

 

To dieselmotorer 

Maskinanlægget kom til at bestå af to 

165 hk dieselmotorer leveret af Bur-

meister & Wain, og med dynamoer 

på 220 volt fra Thomas B. Thrige, 

Odense. Luftledningsnet og tavlean-

læg udførtes af E. Rasmussen, Frede-

ricia. Mod syd var opført en udbyg-

ning, der rummede akkumulatorrum-

met. Da man producerede jævnstrøm 

kunne man bruge akkumulatorer til at 

klare spidsbelastninger, modsat med 

vekselstrøm som ikke kan opbevares 

på batterier. Dieselmotorerne kunne 

dermed køre med en konstant belast-

ning, fordi man kunne lade op, når 

man producerede for meget strøm og 

trække fra batterierne, når man pro-

ducerede for lidt. Fra om aftenen når 

det begyndte at blive mørkt, og til 
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silkeborgenserne slukkede lyset og 

gik i seng, måtte akkumulatorerne 

hjælpe til. Om natten ladede man så 

akkumulatorerne op igen. Selve rum-

met hvor akkumulatorerne stod, skul-

le være helt adskilt fra maskinrum-

met og godt ventileret, da der ved 

opladning udvikles luftar ten 

‖knaldgas‖ (brint), som er eksplosi-

onsfarligt. Ved arbejde derinde skulle 

der af sikkerhedsmæssige årsager 

anvendes syrebestandigt tøj. Ca. 18 

% af Silkeborgs strømforbrug blev 

sendt ud i ledningerne fra batterierne. 

Manøvretavlen som den så ud i 1911. 

Herfra kunne bestyreren overvåge 

produktionen. 

 

Byrådet havde taget den beslutning, 

at der skulle ydes tilskud pr. lampe-

sted, hvis man meldte sig straks. Det 

var formentlig grunden til, at tilslut-

ningen allerede fra starten var ret 

betydelig. Den 31. marts 1912 var 

der således tilsluttet 8.193 lamper og 

52 motorer på tilsammen 99 hk. Og 

det første år produceredes der 

167.000 kWh. 25 år senere var der 

tilsluttet 65.000 lamper og 2.800 hk i 

elektromotorer, ligesom der produce-

redes 2.446.367 kWh. 

I løbet af 4—5 år viste det sig imid-

lertid, at de to Burmeister-maskiner 

blev for små, allerede 1917 blev en 

udvidelse nødvendig med en 300 hk 

Kørting-dieselmotor af tysk fabrikat 

og en dynamo på 200 kWh fra Titan 

A/S. 

 

Rationering og tørv 

Under første verdenskrig var der sto-

re vanskeligheder for elværkerne at 

kæmpe med. Elforbruget måtte ind-

skrænkes til et minimum. Der blev 

simpelthen lukket for elektriciteten 

kl. 22 og først lukket op igen om 

morgenen. 10 minutter før kl. 22 

blinkede lysene overalt i Silkeborg, 

og så var det på tide at gå i seng eller 

finde stearinlysene frem, hvis man 

ikke havde været så heldig at have 

lidt petroleum.  

I begyndelsen opnåede elværket dog 

ikke den tilsigtede besparelse. Mange 

forbrugere nåede nemlig ikke altid at 

få drejet om for kontakten, før elvær-

ket lukkede for strømmen, og så blev 

kontakten ikke drejet om. Følgen var, 

at når de så vågnede om morgenen, lå 

stuerne badet i et lyshav! Forbruger-

ne lærte dog ret hurtigt, at det var en 

kostbar forglemmelse med l kr. pr. 

kWh for merforbruget. 

Rent galt ville det have været, hvis 

ikke det var lykkedes elektricitets-
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værksbestyreren at skaffe en stedfor-

træder for de tre dieselmotorer, hvor-

til det var meget vanskeligt at skaffe 

brændselsolie. Hjælpen i nøden var et 

100 hk stationært lokomobil, der blev 

indkøbt i Sverige. Der blev bygget et 

hus til lokomobilet, der indkøbtes de 

nødvendig transmissionsdele, og dy-

namoen til dieselmotor nr. 2 blev 

flyttet ud i værkstedet med direkte 

remtræk fra lokomobilet. Opstillin-

gen foretoges i det væsentlige af el-

værkets eget personale, og den 1. 

december 1917 blev anlægget sat i 

drift. 

Store portioner af gode jyske tørv 

forsvandt i lokomobilets glødende 

svælg. I de mørke vinteraftener præ-

sterede den lange tilhørende jernskor-

sten da også det flotteste fyrværkeri, 

man kunne ønske sig, idet en regn af 

gnister stod højt op imod himmelen 

og dalede ned i nabolaget! 

Byens borgere tog imidlertid denne 

gene med godt humør i betragtning 

af, at det ‖sorte uhyre‖ i trængselspe-

rioden bidrog til at skabe lys i byen. 

Den nye 300 hk dieselmotor blev 

holdt i live med tjæreolie udvundet af 

tørv. En løsning der nok ikke var god 

for motoren, men det var svært at 

Elværket fotograferet i 1925 med et lille haveanlæg foran.  
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skaffe olie ude fra, så tørvemoserne 

måtte holde for til meget.  

Fra november 1917 ophørte al tilfør-

sel af brændselsolie til elværket, og 

man var derfor henvist til udelukken-

de at klare sig med lokomobilet. Det 

lykkedes at forcere anlægget til at 

yde ca. 150 hk. Ved teknisk snilde og 

store anstrengelser, herunder vagttje-

neste dag og nat, fra personalets side 

formåede man i Silkeborg at klare sig 

igennem vinteren 1917-18 uden af-

brydelser i forsyningen. Og det på 

trods af at man ikke lavede andre 

indskrænkninger i forbruget end at 

forbyde anvendelse af vindues- og 

reklamebelysning. 

 

Udvidelser og vekselstrøm 

Silkeborg slap således nogenlunde 

helskindet ud af krigstidens vanske-

ligheder. Efter krigen voksede tilslut-

ningen og forbruget således, at vær-

ket stadig måtte gå med fuld belast-

ning. Det var jo yderst givtigt, og i de 

år indtjentes da også en betydelig 

reservefond. Men der var en stor risi-

ko forbunden med en så ‖intensiv‖ 

drift — hvis blot en af maskinerne 

strejkede, kunne det knibe med at 

opfylde behovet for elektricitet. 

Man begyndte da at arbejde med pla-

ner om udvidelser. Bl.a. begyndte 

man at undersøge mulighederne for 

et vandkraftanlæg i Funder. Byrådet 

mente dog, at Funder-projektet var 

uigennemførligt, blandt andet på 

grund af jordbundsforholdene. I ste-

det blev der indledt forhandlinger 

med Gudenå-værket om at få strøm 

derfra. For at det kunne lade sig gøre, 

skulle vekselstrømmen laves om til 

jævnstrøm, så der måtte anskaffes et 

ensretteranlæg. Det blev leveret af 

A.E.G. med 3 glaskolber for 200 

amperes jævnstrøm pr. styk. Decem-

ber 1923 blev Silkeborg Elektricitets-

værk sluttet til Gudenåcentralen. 

I 1926 udvidedes maskinparken med 

en ny 6-cylindret dieselmotor på 650 

hk, leveret af Frichs, Århus, med 

både jævnstrøms- og vekselstrømsge-

nerator fra Thomas B. Thrige Oden-

se. Frichs leverede ligeledes tavle og 

fordelingsanlæg. Som det ses, var det 

danske leverandører. På dette tids-

punkt kunne der søges om statstil-

skud, hvis man udelukkende anvend-

te dansk arbejde.  

Selve bygningen blev udelukkende 

opført af Silkeborg-håndværkere. 

Den store maskinhal blev forlænget 

til det dobbelte, således at der kunne 

Dieselmotoren fra 1926 med en ydel-

se på 650 hk 
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blive plads til både dieselmotoren og 

en maskine mere. Endvidere blev der 

bygget en sidefløj mod syd med et 

galleri, og endelig blev der opført et 

ejendommeligt, men ganske pynteligt 

„graderværk" (køletårn) vest for 

maskinhallen til afløsning af det 

gamle trætårn, der jo absolut ikke 

pyntede i landskabet.  

Samtidig med denne udvidelse ned-

lagdes et mindre jævnstrømsværk i 

Alderslyst, ligesom man begyndte en 

gradvis omlægning til vekselstrøm 

med start i Alderslyst og nogle op-

landsområder. Ledningsnet og instal-

lationer blev lagt om til vekselstrøm, 

og området blev forsynet med veksel-

strøm, dels fra Silkeborg og dels fra 

Gudenåcentralen.   

I 1926 udvidedes elnettet betragteligt. 

Silkeborgs opland så en mulighed for 

at blive tilsluttet Silkeborg Elværk og 

dermed slippe for at oprette deres 

eget. I 1925 dannede en række sogne-

kommuner SOS – Silkeborgs Op-

lands Strømforsyning. Selv om der 

var visse vanskeligheder med at finde 

en grænse mellem det område, der 

skulle forsynes fra Gudenåværket, og 

det der skulle forsynes fra Silkeborg, 

endte det dog med at blive til virke-

lighed i 1926 og den første del af det 

nye net blev tilsluttet lillejuleaften 

1926. 

Allerede i 1930 måtte der igen udvi-

des med en 1.100 hk dieselmotor, 

leveret af Burmeister & Wain, med 

jævnstrømsdynamo fra Thomas B. 

Thrige. Tavle- og fordelingsanlæg 

blev denne gang ligesom i 1926 ud-

ført af Frichs, Århus. Samtidig solg-

tes en af de gamle 165 hk dieselmo-

torer fra 1911, så maskinkraften blev 

på 2.215 hk foruden værkets part i 

Gudenåcentralen. 

I 1933 måtte der udvides igen. Vek-

selstrømforsyningen fra Gudenåvær-

ket blev mere ustabil. hvilket betød, 

at det var svært at forsyne de dele af 

nettet, der brugte vekselstrøm. Derfor 

anskaffede man en omformer på 250 

kw. til at lave jævnstrøm om til vek-

selstrøm. 

I 1934 kom det første fjernvarmean-

læg - et anlæg, der skulle udnytte 

spildvarmen og give varme til Østre 

Skole og mellemskolen, den nuvæ-

rende handelsskole. I 1941 opførtes 

en mindre varmecentral, der skulle 

opvarme bl. a. biblioteket og badean-

stalten.  

 

Tyske strømslugere 

Anden Verdenskrig bød endnu en 

gang på smalhals, hvad elforbrug 

angik. Det var dog mest forretninger 

og kontorer, der måtte holde for. Man 

forbød simpelthen lysreklamer og 

illuminering af facader for at spare 

strøm, hvor det ikke generede så me-

get. Byen havde dog svært ved at 

spare så meget på strømmen, som det 

var påkrævet. Tyskernes tilstedevæ-

relse gav et højt elforbrug og der var 

ikke brændsel nok til at blive ved på 

det niveau. Det endte med at borgme-
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ster Aaboe Sørensen kontaktede ty-

skerne og gav dem besked om, at de 

måtte spare på strømmen eller levere 

brændselsmærker til den rationerede 

diesel. Tyskerne lovede at skære for-

bruget ned og leverede oven i mær-

ker til 5 tons olie. Efter krigen blev 

rationeringerne og begrænsningerne i 

elforbruget gradvis lempet og helt 

ophævet i 1949.       

 

Midtkraft tager over 

I 1950 dannedes Midtkraft i Århus. 

Silkeborg var med i denne sammen-

slutning fra begyndelsen og det betød 

en centralisering af elproduktionen. I 

1954 ophørte Silkeborgs elværk, efter 

43 års drift, således med at produce-

re, hvorefter det nybyggede Midtkraft 

i Århus overtog leverancen af elektri-

citet. Der er nok mange silkeborgen-

sere, der mindes, at de har stået foran 

jernbane-bommene, der var nede, og 

set den lange række af godsvogne 

med brunkul fra Søby, på vej til 

Midtkraft i Århus.  

Samtidig med tilslutningen til Midt-

kraft gennemførte man en omlægning 

fra jævnstrøm til vekselstrøm for 

resten af området. Det indbefattede 

også midtbyen af Silkeborg. De før-

ste gader blev 1. december 1951 lagt 

om til vekselstrøm. Torvet og Vester-

gade var blandt de første områder – 

samtiden var i den forbindelse meget 

optaget af, at det nu var muligt at få 

gadebelysning med lysstofrør. Og 

faktisk måtte Belysningsudvalget 

behandle en protest fra de forret-

ningsdrivende i Søndergade over, at 

Vestergade fik lysstofrør, mens Søn-

dergade måtte nøjes med almindeligt 

lys. 

Fjernvarmecentralen, som blev påbe-

gyndt i december 1952 og indsat i 

drift 13. september 1953, havde byg-

ninger og administration fælles med 

elværket, men fungerede i øvrigt 

selvstændigt. I 1954 blev der bygget 

en ny kontor-, lager- og værksteds-

bygning på Hostrupsgade, men der 

har ikke været produceret el siden. 

 

Atter Silkeborgstrøm 

I dag er det Silkeborg Kraftvarme-

værk, der producerer både strøm og 

fjernvarme til byen. Og på moderne 

vis anvender værket naturgas fra 

Nordsøen. 

Energimidt råder over den gamle 

elværksbygning, som rummer en 

transformatorstation, der forsyner 

hele Silkeborg midtby med strøm. I 

den er der et 60 kV koblingsanlæg og 

to store 16 MVA Trafa-Union trans-

formatorer, af Siemens AEG fabrikat. 

16 MVA kan omregnes til ca. 20.000 

hk. De kan gå op 20 MVA med ven-

tilation, så en transformator kan klare 

forsyningen, hvis det bliver nødven-

digt. Strømmen kommer op fra 

Bjørnholt transformatorstation, med 

en spænding på 60 kV og bliver så 

transformeret ned til 10 kV. I det 

gamle akkumulatorhus står styringer-

ne til de 10 kV koblingsanlæg. Herfra 
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sendes strømmen videre ud til andre 

mindre stationer med en spænding på 

10 kV, blandt andet på sygehuset og i 

Jyske Bank, først her kommer spæn-

dingen ned på 3 x 220/380 volt, som 

vi kender den. Den gamle Frichs kø-

rekran er der stadig, og værkstedet 

står næste urørt fra fordums dage.   

Hvad fremtiden vil bringe for den 

gamle bygning kan vi kun gisne om! 

Men da det er planen, at Bindslevs 

Plads skal blive fremtidens kulturtorv 

i Silkeborg, kan det tænkes, at byg-

ningen med tiden vil overgå til andet 

formål. Da det næsten er praktisk og 

økonomisk umuligt at flytte de tekni-

ske installationerne blev der 8. august 

2009 bragt en stor artikel i Midtjyl-

lands Avis med overskriften: 

‖Arbejdende transformere og kunst 

på væggene‖. Ideen gik ud på om 

man i bygningen kunne kombinere 

kunst og højspænding. 

Vestergade i 1951 oplyst af de eftertragtede lysstofrør. Foto Peter Nissen. 
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Både i krigene 1848-50 (1. Slesvig-

ske krig) og 1864 (2. Slesvigske krig) 

var mange fra Balle sogn indkaldt til 

krigstjeneste. Nedenfor skal vi se 

nærmere på nogle få soldaterskæb-

ner, mens alle kendte veteraner næv-

nes afslutningsvis.  

 

På Balle mark blev der 3. maj 1840 

født et drengebarn, som blev døbt 14. 

juni i Balle kirke og fik navnet Jens 

Laursen. Ingen tænkte vel på, at dette 

lille barn engang skulle komme til at 

kæmpe for Danmark, og at hans navn 

som et værdigt minde skulle komme 

til at hænge i våbenhuset i Balle Kir-

ke. Jens’ forældre, Laurs Jensen 

(1806-1849) og Ane Margrethe 

Eriksdatter (1803-1888) var selvejere 

af gården Solbakgaard, Brunbakkevej 

4, som stadig eksisterer, men er totalt 

ombygget. 

Jens gik i Balle skole, som dengang 

lå på hjørnet af Balle Kirkevej og 

Brorsonsvej. Den 6. januar 1849 mi-

stede han sin far, som døde af bryst-

syge (tuberkulose). Den 9-årige Jens 

måtte derefter hjælpe til med arbejdet 

på gården. Han blev konfirmeret 23. 

april 1854 i Gødvad Kirke, idet Balle 

og Gødvad dengang var samme pa-

storat. Han fik gode karakterer både i 

kundskab og opførsel.  

Da Jens kom på session, blev han 

indrulleret som infanterist (hærens 

fodfolk med lettere håndvåben) i 11. 

Infanteribataillon, 2. Kompagni. Han 

blev målt til 62½ tommer, d.v.s. han 

var 163 cm. høj. 16. maj 1863 mødte 

han så for at aftjene sin værnepligt og 

aflagde samme dag ed til Konge og 

fædreland. 2. marts 1864 blev han 

udnævnt til underkorporal og deltog 

således i krigen mellem på den ene 

side Preussen og Østrig og på den 

anden Danmark. Danmark tabte som 

bekendt krigen, hvilket førte til tabet 

af hertugdømmerne Holsten, Lauen-

borg og Slesvig (Sønderjylland) helt 

op til Kongeåen. 

  

Allerede kl. 4 om morgenen 18. april 

1864, da 11te regiment var rykket i 

stilling på Als, kom de under livlig 

beskydning de næste seks timer af 

fjendtligt artilleri. 3-4 batterier var i 

løbet af natten blevet opført ved ind-

skæringen dels nord for Alminde 

teglværk, dels langs kysten ved Stor-

skoven til hen imod Sandbjerg. Det 

er beregnet, at der blev afskudt 8.000 

granater. Denne ild blev for en tid 

besvaret af de faste danske batterier 

ved Als-kysten, nemlig Skovbatteriet 

og Rønhave-batteriet. Geværilden fra 

det prøjsiske infanteri langs kysten 

Soldaterskæbner i Balle Sogn  
Af Vagn Lihn Kristensen  
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blev ved indtil kl. 10 om formidda-

gen, men først kl. 15.30 om eftermid-

dagen trak fjenden sig tilbage. Der 

var tale om et helt ulige forhold, idet 

de preussiske tropper talte godt 

30.000 mand mod de ca. 5.000 dan-

ske soldater. 

 

Allerede den første dag i kamp blev 

Jens Laursen ramt og alvorligt såret 

af den preussiske kanonild under et 

af deres skinangreb fra Sundeved 

over mod Als. Augustenborg Slot var 

ligesom under krigen 1848-1850 og-

så i 1864 indrettet til lazaret. Hertil 

blev Jens Laursen ført de ca. 8 km., 

men han var allerede død ved ankom-

sten. Han blev begravet dagen efter 

på Augustenborg kirkegård, som i 

hast var blevet taget i brug og indviet 

som krigskirkegård - her blev der de 

kommende dage begravet 374 solda-

ter. Fra 11. Infanteribataillon, 2. 

Kompagni mistede over 100 mand 

livet under slaget - 5 officerer og 59 

menige blev dræbt, 24 blev hårdt 

sårede og døde senere, mens 12 døde 

af sygdom og under fangenskab. De 

mange faldne soldater blev begravet 

vidt omkring, bl. a. i Slesvig, Flens-

borg, Middelfart, Odense og Augu-

stenborg.  

 

Efter 100-års dagen for slaget i 1864 

blev Augustenborg kirkegård renove-

ret, og mange af de gamle gravsteder 

slettet. Kirkegården fremtræder dog 

stadig som krigskirkegård med grav-

steder og indskrifter til ære for de 

mange faldne soldater i de to krige. 

Jens Laursens gravsted blev slettet 

ved renoveringen.  

 

Jens Laursen står opført med tilnav-

net ―Balle‖ i kirkebogen for feltpræ-

steembedet i Rendsborg. I Balle sogn 

modtog sognepræst Mathias Theodor 

Matzen meddelelsen om dødsfaldet 

af kommandant Münster fra 11. Ba-

taillion.  

Naturligvis var det et stort tab for 

familien at miste en søn og bror, men 

også en nødvendig hjælp på gården. 

Foranlediget af en jævnaldrende 

kammerat, Daniel Petersen fra 

‖Neder Buskelund‖, indsamledes der 

penge i sognet til minde om Jens 

Laursen. En mindeplade blev op-

hængt i Balle Kirke på kirkens nord-

side, ud for indgangsdøren. Det for-

Mindeplade for Jens Laursen 
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tælles at Jens’ brorsøn, Jens Bek-

mann (født 1877) altid sad på bæn-

ken ud for mindesmærket, når han 

var i kirke. 

I 1957 under kirkens restaurering 

blev mindesmærket nedtaget og efter 

nogle år blev det indmuret på vestsi-

den i våbenhuset, hvor det stadig 

hænger til ære og minde om Jens 

Laursen.  

 

Andre veteraner fra Balle Sogn 

Veteran 1848-49-50: korporal Erik 

Rasmussen (1821-1904), Balle Kir-

keby. 
Erik Rasmussen havde gården 

‖Kongshus‖, Hestehavevej 5, Balle 

Kirkeby.  

I kampen ved Kolding 23. april 1849 

udmærkede han sig ved at tage en 

tysk fane fra Statsregimentet, og han 

blev dagen efter forfremmet til kor-

poral. Herefter finder vi ham i Frede-

ricia, hvor han under belejringen del-

tog i udfaldet 6. juli, da 1. og 2. kom-

pagni under ledelse af en oberstløjt-

nant rykkede ud af Prinsens port, 

stormede Strustdrup skansen og tog 

en del fanger. Oberstløjtnanten faldt 

og korporal Balle - som han kaldtes - 

blev truffet af tre kugler uden at blive 

alvorligt såret. Den ene kugle gik 

igennem hans ‖smirdaase‖, som han 

siden opbevarede til sin død.  

I 1850 deltog han i træfningen ved 

Helligbak 24. juli og i slaget ved 

Isted 25. juli. Ved Helligbak tog han 

to tyskere til fange bag en skov, og 

ved Stemten mølle tog han fem ty-

skere. 

Erik Rasmussen mistede 17 soldater-

kammerater i de slag han deltog i. 

Efter sin hjemkomst fra krigen over-

tog han sit fødested tæt ved Balle 

Kirke. Han var indtil sin død graver 

og ringer ved Balle Kirke.  

 

Veteran 1864: Niels Overgaard 

(1828-1894), Overgaard 
Mens Niels Overgaard lå i Altona 

som soldat, blev han 14. april 1864 

far til en søn. I 1876 blev han tildelt 

en erindringsmedalje for sin deltagel-

se i krigen 1864.  

Niels Overgaard var ejer af Balle 

Overgård i Overgaard. 

 

Veteran 1864: Kristen Nielsen 

Lihn (1830-1905), Hvinningdal  
Tjenestegjorde ved 9. Regiment 3. 

Kompagni som forstærkningsmand. 

Modtog i 1876 en erindringsmedalje 

for sin deltagelse i krigen 1864. 

Kristen Nielsen Lihn havde et bolsted 

i Hvinningdal.  

 

Veteran 1864: Laurs Mikkelsen 

(1835-1922), Balle Kirkeby 
Tjenestegjorde ved 7. Regiment 2. 

Kompagni som menig soldat. 

 

Veteran 1864: Anders Sørensen 

Winther (1838-1884), Skægkær 
Tjenestegjorde ved 9. Regiment 7. 

Kompagni som befalingsmand, un-

derkorporal nr. 247. 
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Indstillet til tapperhedsmedalje i for-

bindelse med slaget på Dybbøl 18. 

april 1864. 

Var gårdejer af ‖Hvamborg‖, Sin-

dingvej 19, Skægkær. 

 

Om indkvartering af danske og 

tyske soldater i Balle  

Thomas Pedersen (1847-1935), der 

var gårdmand og sognefoged i Neder 

Buskelund skriver i sine erindringer 

om indkvartering af danske og tyske 

soldater:  

Fra midten af marts til søndag 25. 

april 1864 havde vi indkvartering på 

Neder Buskelund af 5te Dragonregi-

ment fra Randers. Da vi kom fra Bal-

le Kirke kl. 12, lå syd for kirkegården 

den danske hærs stab, deriblandt Fre-

derik 8. som kronprins. Kl. 2 rejste 

de efter Viborg og senere over Sal-

lingsund til Mors. Tyskerne kom til 

Silkeborg kl. 5 eftermiddag. Dan-

skerne havde brækket broen over 

Langesø op, men den blev om natten 

lagt igen af tyskerne. Hvad der var af 

meldinger i nattens løb, som skulle til 

Solbækgård 
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min fader som var sognefoged, blev 

ført i båd over Langsø ved Kjærs-

gaard Mølle og sendt til Kjellerup af 

ridende stafet, der holdt parat, når der 

kom melding. Tysk militær blev mest 

i Viborg, der blev senere våbentil-

stand. I august måned rejste tyskerne 

tilbage til Tyskland.  

Dragonerne, vi havde i indkvartering 

12 mand, lå om natten i vor daglig-

stue i to rækker, benene mod hinan-

den, de fik jo god forplejning og kun 

lidt øvelse, to timer om dagen. De var 

alle ældre årgange, deriblandt en 

Vendelbo. En aften, da de fik dem 

lagt tilrette på gulvet, sagde han: 

‖Skal de’ her kaldes Krig, saa 

gi’ Gud, vi olle sku’ faa Fred‖. Som-

meren igennem rekvirerede tyskerne 

køretøjer, der mest skulle møde i 

Viborg, til sidst blev kuskene 

så durkdrevne, at de i stedet for at 

køre til Viborg kørte langt ind i Sil-

keborg skov. Når det blev mørk af-

ten, kørte de hjem.  

Vi havde engang to befordringer fra 

Hvinningdal, der kørte for nogle ty-

skere til Kolding, men de kunne ikke 

få lov at køre hjem, men måtte blive i 

Kolding i 21 dage. En ældre mand 

Søren Vinther, Moust Vinthers far, 

fandt til sidst på at blande noget sam-

men og komme i hakkelsen, som 

hestene ikke ville æde. Han viste 

så officererne, at hestene ikke ville 

æde, de måtte være syge, så fik de 

lov til at vende tilbage til Hvinning-

dal. 

Da tyskerne den 25. april kom til 

Silkeborg, var det ved den tid at hav-

ren skulle sås. Den 26. om morgenen 

tidlig var vi ude at så havren, skønt 

jorden var frossen, så kunne tyskerne 

ikke tage havren. Folk lagde deres 

linned og dækketøj i kar og kom 

vand på som det skulle vaskes. Sule-

varer i saltkar blev gravet ned og 

dækket over. Jeg gravede en pibe 

ned, senere kunne jeg ikke finde 

den.‖   
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I 2006 lavede jeg en lille billedserie 

med overskriften: Turisternes indtog 

på Sejs hede. Her havde jeg samlet 

25 postkort fortrinsvis med motiver 

fra sommerrestauranterne fra Hatte-

næs til Ludvigslyst fra omkring 1900. 

Serien blev afsluttet med nogle kort, 

hvis formål tilsyneladende har været 

at tegne et billede af den indfødte 

befolkning og dens primitive liv på 

heden. Det skal lige nævnes, at der på 

kortene står, ikke Sejs Hede, men 

Den jydske Hede, vel fordi kortene 

da kunne sælges andre steder på den-

ne tid, hvor heden stadig havde en vis 

udbredelse i det mørke Jylland. 

 

Når man i senere litteratur har skullet 

illustrere livet i Sejs i ‖gamle dage‖, 

har det været et bestemt af disse 

sidstnævnte kort, som har været brugt 

til at vise, hvor fattigt livet var. Vi ser 

her en skægget, tilsyneladende ret 

usoigneret mandsperson, der står 

foran et faldefærdigt hus med et 

lyngknippe i armene. Det første sted i 

Billeder fra Sejs 
Af Bente Rytter 

 

Kirsten Marie i døren til familiens hus.  Hans Kasper på stien fra udhuset.  
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den lokalhistoriske litteratur jeg ser 

dette billede blive brugt er i bogen 

Blade af Linaa Sogns Historie, der er 

skrevet af læreren i Mollerup Hans 

Ilum Pedersen og udgivet af Linå 

kommune i 1954. Dette er stort set 

den eneste omtale af Sejs i bogen. 

 

Ilum skriver: Nede under bankerne 

Sindbjerg og Stoubjerg lå for nogle 

år tilbage et gammelt og faldefærdigt 

hus, hvori boede en familie, vist af 

taterslægt (min fremh.), Hans Kaspar, 

sammen med sin moder. Faderen var 

død nogle år i forvejen. De levede 

fredeligt, passede sig selv og fornær-

mede ingen. Til huset hørte et lille 

stykke hedejord, som satte beboerne i 

stand til at holde en ko. Hans Kaspar 

arbejdede undertiden hos naboer og 

bekendte, når de ønskede en hånds-

rækning. Huset, de beboede, var us-

selt og fattigt; vi ville ikke synes, at 

det var egnet til menneskebolig. Der 

var ikke engang gulv, men det gene-

rede ikke beboerne en smule. De var 

veltilfredse med tilværelsen og øn-

skede intet andet. Engang havde et 

Silkeborg-blad fået nys om beboer-

nes sørgelige tilværelse og sendte da 

en journalist ud til Hans Kaspar og 

dennes moder for ved selvsyn at dan-

ne sig et billede af forholdene og 

derefter til myndighederne indsende 

en klage over disse menneskers til-

værelse; men der kom journalisten 

tidligt nok, idet moderen, da hun blev 

klar over hans hensigt, jagede ham ud 

og lod ham vide, at de manglede intet 

og boede, som de selv ønskede at bo; 

de ønskede ingen fremmed indblan-

ding i deres tilværelse. Nu er de beg-

ge døde og huset nedrevet, og ingen 

tænker på de to, som ønskede at bo 

og leve deres eget liv dernede på he-

den. 

 

Jeg har selv hørt Hans Kasper blive 

kaldt ‖den sidste tater på Sejs hede‖, 

og jeg bestemmer mig for at undersø-

ge, hvor meget hold der er i denne 

påstand, da jeg hos min tandlæge 

støder på et lille hæfte med billeder 

fra Silkeborgegnen, hvor Sejs hede 

igen er repræsenteret med ovennævn-

te foto. Er Hans Kasper overhovedet 

af taterslægt, kunne spørgsmålet væ-

re? 

 

Hvad er en tater? 

Kort fortalt er der i historisk sam-

menhæng tale om to forskellige grup-

per. Det kan enten være de omstrej-

fende fortrinsvis sydeuropæiske folk 

af indisk oprindelse, som man tidli-

gere kaldte sigøjnere. Nu er de blevet 

såkaldt ‖oprindelige folk‖ i FN, og 

kaldes officielt ved den betegnelse, 

de har givet sig selv – romaer. Det er 

nok ikke usandsynligt, at flokke af 

dem fra tid til anden har krydset Sejs 

hede og måske slået sig ned en kort 

tid, men ellers optræder de mere som 

lysende farveklatter på romantiske 

maleres lærreder i 1800-tallet. 
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Det eksotiske og spændende og lidt 

pirrende element møder vi også i 

litteraturen i Blichers novelle 

‖Kæltringliv‖. H.P. Hansen kendt 

som folkemindeforsker og grundlæg-

ger af Herning Museum, hvis grundi-

ge efterforskning af de såkaldte tate-

res liv, man i dag sætter stor lid til, 

skriver dog helt nøgternt, at de perso-

ner, som Blicher beskriver i novellen 

som fremmede er historiske personer 

med gode danske navne og et almin-

deligt dansk udseende, blonde med 

blå øjne, som Blicher har set under 

besøg i Viborg Tugthus, og ikke dan-

sende og festende i rakkerhuset i Ør-

re sogn. En af de beskrevne, tater-

kongen bliver han kaldt af Blicher, 

vil jeg senere komme ind på. 

 

De tilhørte den anden gruppe, som 

bestod af de natmænd og rakkere, 

hvis arbejde med at flå selvdøde dyr, 

hænge lovbrydere og begrave selv-

mordere blev overflødiggjort af en 

række kongelige forordninger op 

gennem 1700-tallet, som pålagde folk 

selv at udføre natmændenes 

‖uærlige‖ arbejde. Uærligt fordi ud-

øverne af disse hverv havde ‖tabt 

æren‖. Foragten for natmænd og rak-

kere og deres familier var der dog 

stadig, selv om et formål med forord-

ningerne havde været at få has på 

den, og nu hvor de ikke længere hav-

de noget at leve af, søgte mange af 

dem ud på de jyske heder. Kæltringer 

og skojere blev de kaldt, begge ord, 

der beskriver, at deres væsentligste 

indtægt kom fra betleri. En del hen-

vendte sig til sognene for at få under-

støttelse, hvad der ikke gjorde dem 

specielt populære. Tugthusdomme 

for løsgængeri og tyveri var de også 

bekendt med. Nogle tog glarmester-

kisten på nakken og drog rundt og 

reparerede de vinduer, som efterhån-

den blev mere og mere udbredte. 

Andre igen udvandrede til Amerika 

eller Australien, ofte med en billet 

betalt af det sogn, som havde fået 

ansvaret for dem. 

 

Hvor finder vi tateren i Hans Ka-

spers slægt?  

Det vil være naturligt at begynde at 

lede efter den sigøjner eller natmand, 

som skulle befinde sig i Hans Ka-

spers stamtræ, hvis han er af taterfa-

milie. Hans Kasper er født som æld-

ste søn af Jens Hansen og Kirsten 

Marie Christensdatter den 12. decem-

ber 1860. Han bliver døbt Hans Han-

sen. Hans er, som det sig hør og bør, 

opkaldt efter sin bedstefar på fædrene 

side, Hans Johansen. Jeg kan straks 

ud fra min slægtsforskning konstate-

re, at det ikke er i den gren af famili-

en, jeg skal lede efter tateren eller 

natmanden, for det fortæller mig, at 

Hans’ far er bror til min tipoldemo-

der, Kirsten Marie Hansdatter. 

 

Hvor stammer Kasper-navnet fra? 

Derimod har jeg her nøglen til hans 

tilnavn Kasper, som også kan have 
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været medvirkende til, at nogle har 

fået den tanke, at Hans Kasper er af 

taterslægt. For en af de natmandsfa-

milier, der huserede på Herningkan-

ten, de Rind-kæltringer kaldet, bar 

navnet Kasper. På Herning Museum 

hænger et portræt fra 1923 af den 

sidste, kaldet Kjælle Kasper, som ser 

direkte på beskueren med sine klare 

blå øjne. 

 

Men i Hans Kaspers familie skal vi 

tilbage til hans oldefar for at møde 

navnet Casper. Yderligere tre genera-

tioner kan det føres tilbage i direkte 

linje i kirkebogen for Linå sogn, hvor 

familiens mænd hedder skiftevis Jens 

og Casper. Hans’ far Jens er opkaldt 

efter sin morfar Jens Caspersen. Men 

hvorfor så Kasper? 

 

Det er der en helt naturlig forklaring 

på. Min tipoldefar hed Jens Hansen, 

og hans kone hed som nævnt ovenfor 

Kirsten Marie ligesom Hans’ mor. 

Med to par med identiske navne, som 

oven i købet er i tæt familie, er det 

fornuftigt at bruge tilnavne. Min tip-

oldefar er en søn fra gården Bjørnholt 

og bliver derfor kaldt Jens Bjørnholt, 

og den anden Jens får tilnavnet Ka-

sper efter den bedstefar, han er op-

kaldt efter. Han har formodentlig haft 

dette tilnavn, siden han midt i 

1840’erne som 18-årig var i træsko-

Stude på heden.  Er det Jens Kasper? 
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lære hos sin svoger, Jens Bjørnholt 

på Sindbjerg. 

 

Hvor på Sejs hede bor Kasper-

familien? 

Hårupbonden Laurs Nielsen udstyk-

ker i januar 1862 nogle af de dele af 

sin matrikel 12, som ligger på Sejs 

hede til folk, der bor på heden. Matri-

kel 12’s arealer her ligger på den 

vestlige side af Langdalsvej fra banen 

og nordpå. De arealer, der udstykkes 

svarer i dag til de arealer, der tilhører 

campingpladsen. Matrikel 12c bliver 

solgt til Johan Christensen (far til 

Laurs Fisker), søn af Hans Johansens 

bror Christen Johansen. Prisen er 200 

rigsdaler. Johans fætter Jens Kasper 

køber nabojorden, matrikel 12d, for 

300 rigsdaler. 

 

Moderens familie 

Mens alle i Hans Kaspers fars familie 

er født i Linå Sogn med en afstikker 

til Svejbæk i Them sogn, så er hans 

mors familie ‖indvandrere‖ på heden. 

Hans morfar Christen Christensen 

Vallerbæk har i 1849 købt matrikel 

11b, Hårup By på Sejs hede. Jeg un-

dersøger Hans Kaspers mors familie 

grundigt tilbage til omkring 1700, og 

her finder jeg heller ingen natmænd 

eller rakkere. Morfaderen Christen 

Vallerbæk er yngre søn af en gård-

mand fra Vallerbæk syd for Karup, 

og mormoderen er datter af en selv-

ejergårdmand i Funder. Hun er død i 

Kragelund i 1843, og Christen har 

giftet sig igen med Ane Jensdatter. 

 

Er det i stedet Ane, der er af tater-

slægt? 

I folketællingerne er man fra 1845 

begyndt at nævne personens føde-

sogn. Her er der en del usikkerhed 

om, hvor Ane egentlig kommer fra. I 

1845 nævnes Ørre. Senere Bording 

og Ramme sogne. Men i virkelighe-

den er Ane fra Rimme i Sinding sogn 

nord for Herning, hvilket opklares 

ved hendes død som 91-årig i 1902. 

Her har hendes far en gård. Sinding 

ligger tæt på Ørre, der er kendt som 

tilholdssted for kæltringer. I en år-

række omkring det tidspunkt, hvor 

Ane kommer til Sejs, har Linå sogn 

haft en sag kørende netop med Ørre 

sogn om forsørgelsespligten for en 

kendt kæltring. Linå taber sagen, der 

drejer sig om den mand, der i Bli-

chers novelle kaldes taterkongen. 

Kan det have været med til at give 

næring til historierne om tateren på 

Sejs hede? Vi taler jo her om et næ-

sten 100 år langt forløb fra Hans Ka-

spers fødsel til Ilum Pedersens bog. 

 

Heller ikke i Anes families stamtræ 

er der indikationer på, at man har haft 

relation til natmandsfolket. I øvrigt 

flettes Vallerbækfamilien og Kasper-

familien sammen endnu engang. I 

1868 sælger Hans Kaspers morfar 

Christen Vallerbæk sin jord til Drew-

sens gartner Ejlert Klemp. Kort efter 
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afgår Christen ved døden. Samme år 

bliver Hans’ farfar Hans Johansen 

enkemand. Ved folketællingen i 1870 

logerer han hos enken Ane, der også 

lægger hus til vinterlæreren og hans 

familie. I 1880 bor de stadig sam-

men, og i 1881 bliver de viet på Hans 

Johansens dødsleje. Det skaber ingen 

problemer familierne imellem. Val-

lerbækkerne var gode nok, sagde min 

bedstemor. Ved folketællingen i 1916 

bor Hans Kaspers morbror Poul Kri-

stensen Vallerbæk neden for Sind-

bjerg som pensionær med formue. Så 

ikke alle i Sejs har været fattige. 

 

Hans Kaspers søskende 

Hans Kaspers bror, Jens Poul Han-

sen, flytter fra Sejs til Silkeborg, hvor 

han har en manufakturhandel på det 

sydlige hjørne af Søndergade og Ny-

gade. Hans’ yngste søster, Rasmine, 

Mine kaldet, bor i Søndergade 6, 

hvor hun driver et vaskeri. Hun har 

lært dette håndværk i København og 

er gift med sadelmagermester Jes 

Terp, som har sit værksted samme 

sted. Det er tilsyneladende en familie 

med en vis fremdrift, når man altså 

ser bort fra Hans Kasper, der aldrig 

forlader sit barndomshjem. 

 

Hans Kasper i den lokalhistoriske 

litteratur 

I Sejs og Svejbæk har der gennem 

årene været en række gode lokalhi-

storiske skribenter. En del af dem 

nævner Hans Kasper som værende af 

Kirsten Marie plukker bær.  Er den anden kvinde datteren Mine? 
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taterslægt, men det gælder kun i de 

tekster, der er skrevet efter, at Ilum 

Petersen skrev sin bog i 1954. Børge 

Ask (1995), der skriver om sin barn-

dom i Sejs i 1920’erne, har nogle 

overvejelser om, at Hans Kasper vist 

også har været i fængsel, men det 

afkræftes af Strunge-Jensen, som har 

gennemgået alle politirapporter ved-

rørende Sejsboere. Strunge (2005) 

fortæller til gengæld, at han i en sam-

tale med Hans’ jævnaldrende halv-

fætter, Laurs Fisker, har fået fortalt 

følgende fra vinterskolen i Sejs: Læ-

reren var en gammel danselærer. Af 

og til tog han til Laven og drak sig 

Hans Kasper foran familiens udhus i Sejs 
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fuld om middagen, så kom han tilba-

ge ved 2-3 tiden og satte sig til at 

sove. Kun Hans Kasper blev i skole-

stuen, han turde ikke løbe på isen 

som de andre. Strunge selv bruger 

også billedet af Hans Kasper i sin 

bog om Sejs og Svejbæk.  

 

  

Hans bliver alene  

Jens Hansen dør 80 år gammel i 

1908, og Kirsten Marie dør i 1915. 

Holger Madsen (1985) fortæller: Min 

søster Stine gift med Henry Pedersen, 

Linå, har fortalt mig, at da hun som 

ung pige i 1914 tjente hos lærer Ras-

mussen, døde Hans Kaspers moder. 

Herefter var der syv beboere i Sejs, 

der skiftes til at give ham middags-

mad. Lærer Rasmussen var den ene, 

og Kasper kom ind og sad til bords 

sammen med de andre. Hjælpsomhe-

den var stor dengang, selv om de 

fleste ikke havde for meget. Er det 

mon derfor, at Hans Kasper i folke-

tællingen 1916 står som levende af 

privat understøttelse. Eller er hans 

søskende også trådt hjælpende til? I 

1921 får han alderdomsunderstøttel-

se.. 

 

Et usselt hus? 

Hans bliver efter forældrenes død 

boende i huset, men hvilket hus er 

der mon tale om? Er det Ilums usle 

og fattige hus ‖ikke værdigt til men-

neskebolig‖, som vi kan se det på 

postkortet fra Den jydske Hede? 

 

Min farbror Niels, hvis kones farmor 

var Hans Kaspers ovennævnte søster, 

Mine, fortæller, at sadelmager Terp 

lod bygge et nyt hus til ‖de gamle‖. 

Da Hans Kasper døde, forestod Terp 

salget af huset. Det blev Viktor Ha-

nelius fra Silkeborg, en søn af Terps 

nabo i Søndergade, butiksejeren Ha-

nelius, der flyttede ind med sin fami-

lie. Da FDM mange år senere indret-

tede Sejs Bakker Camping på stedet, 

blev Viktor Hanelius den første cam-

pingfatter. 

 

Det hus, som Terp fik bygget, skulle 

være det nuværende beboelseshus på 

pladsen. Der er dog bygget til, men 

ellers ligner det et typisk Sejs-hus fra 

perioden efter de gamle huse med 

deres hvidkalkede bindingsværk og 

lervægge og med det karakteristiske 

lyngtag. Hans Kasper overlever sin 

mor med 15 år, som han altså tilbrin-

ger i et ‖moderne‖ hus. Hvis Terp 

byggede huset til ‖de gamle‖, må det 

oven i købet være bygget før 1908. 

Det er ikke umiddelbart til at finde ud 

af, men det opklares nok en dag. 

 

Postkortene 

Der er tale om flere postkort i serien 

Den jydske Hede. Men de andre er 

ikke så kendte. Et af dem viser bebo-

elseshuset, hvor Hans Kasper rettelig 

bor. Han står selv på stien fra udhu-

set. I døren står hans mor, Kirsten 

Marie Vallerbæk. En kvinde sidder 
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Huset på campingpladsen 2007. 

og skræller æbler eller kartofler. I 

modsætning til de andre, som bærer 

hedens fodtøj, træsko, har hun sko 

på. Hun er helt tydeligt klædt som et 

bymenneske. Kjolen er prydet med 

en broche. På et tredje postkort pluk-

ker de to kvinder bær på heden, og på 

et fjerde kører en mand med stude. 

Måske er det Hans’ far Jens Kasper. I 

så fald er serien senest fra 1907. 

Hans Kasper optræder på et femte 

kort som lyngsamler. 

Serien viser også, at Hans Kasper på 

det mest viste foto ikke står foran sit 

hus, men foran ejendommens udhus. 

Jeg mener også, at myten om den 

sidste tater på heden skulle være afli-

vet, men lad os nu se? 
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Hvad gør man, når man har modtaget 

nogle billeder fra Lemming og Nisset 

gymnastikforeninger og ikke kan 

sætte navne og årstal på dem? Jeg 

henvendte mig først til Silkeborg 

Lokalhistoriske Arkiv og bagefter 

spurgte jeg folk i lokalsamfundet, om 

de kunne hjælpe. Ved min forespørg-

sel fandt man på arkivet frem til en 

artikel i Tage Winthers bog om Lem-

ming Sogn fra 1974, og bagefter fik 

jeg rigtig gode oplysninger ved at 

snakke med Elly og Knud Frederik-

sen samt Helga og Ingeborg Pedersen 

(Silkeborg og Lemming). 

 

I artiklen får vi at vide, at Lemming 

Gymnastikforening blev stiftet om-

kring 1918 og den i Nisset i 1930, og 

at det fra starten ikke var en regel-

mæssig aktivitet, men fortrinsvis 

noget der lå i forlængelse af sommer-

fester og lignende. Det var altså me-

get beskedne kår, man havde den-

gang.  

Man dyrkede gymnastik i forsam-

lingshusene om vinteren, og om som-

meren foregik der sportsaktiviteter på 

forskellige marker i området. Desu-

den var der cykelringridning og så 

havde man en keglebane ved savskæ-

reriet på Østerbyvej. En tilbageven-

dende begivenhed var fastelavnsrid-

ningen, hvor man besøgte forskellige 

gårde og gav et vers til værtsparret – 

der findes  bl.a. en sjov vise fra om-

kring 1920. Og naturligvis blev det 

også til en fest i ny og næ. Folkedans 

dyrkedes også - her var man sammen 

med folk fra Sejling.  

 

Den første leder af gymnastikken i 

Lemming var gårdmandssønnen, 

Søren Møller Pedersen, der tog på 

højskole, hvor han fik en delingsfø-

reruddannelse. Den var hans ad-

gangstegn til at forestå gymnastikken 

og han stod for både karle- og pige-

holdene. Min mor, Ingeborg Neder-

gaard (Lundorff), fortalte tit om, 

hvordan ‖De gjo`e stuè øwn, da vi 

ga` opvisning i Silkeborg‖ – det, der 

vakte opsigt ved oplandsbyernes op-

visning, var, at pigeholdet lavede 

karlegymanstik med flik-flak og 

spring over hest. Det var en tid, som 

Søren og mor Ingeborg aldrig glemte 

- de talte om det livet igennem, ja, og 

så morede de sig!  

 

Det første jeg selv husker fra gymna-

stikken, var at lærer Ginnerup tog os 

med i forsamlingshuset - det har sik-

kert kun været forår og efterår, da der 

jo ikke var opvarmet til dagligt om 

vinteren. Vi var nu ikke altid lige 

Gymnastikminder fra Lemming 
Af Elva Lundorff Jensen (Nedergaard) 
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begejstrede, for vi fik ‖swot tæè!‖ 

Grunden hertil kunne være, at når der 

havde været bal i forsamlingshuset, 

kunne gulvet være fyldt med rester af 

‖dansepulver‖ – et pulver der blev 

strøet ud over gulvet, for at dansesko-

Ingeborg Lundorff, Sine Skov (Jørgensen), Aksel Bøgild og Niels Lundorff er klar 

til en gymnastikopvisning med flik-flak og spring over hest. 
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ene bedre kunne glide på det.  

Jeg husker også, at hesten, plinten og 

rullemadrassen nogle gange kom 

frem. Og især madrassen var vi piger 

ikke så vilde med, den lugtede fælt - 

den blev opbevaret i tilbygningen ved 

siden af herretoilettet og den var jo 

ikke helt ny (sikkert fra starten af 

gymnastikken). Men drengene more-

de sig nu vældigt på den.   

 

Jeg kan specielt huske fra jeg var 

barn under besættelsen, at det var en 

stor oplevelse at være med til gymna-

stikopvisning. Så var salen helt fyldt, 

ja, selv balkonen var pakket med 

tilskuere. Deltagerne kom marche-

rende ind med fanen og sang ‖I alle 

de riger og lande‖, så var der opvis-

ning. Når fanen blev båret ud igen 

sang hele salen med på ‖Jeg elsker de 

grønne lunde‖ og så var der bal bag-

efter.  

 

Jeg husker også, at man havde noget, 

der blev kaldt ‖delingsførermøde‖, 

hvor folk kom langvejs fra for at del-

tage. Man overnattede, hvor der var 

Lis Lidegaard med nogle af gymnastikdamerne, omkring 1951. Der findes en sjov 

sang fra denne sæson, som er bevaret på Lokalhistorisk Arkiv. 
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en ledig seng. Jeg husker tydeligt, at 

Marie Vad Jensen overnattede hos 

os, hun boede i Øster Bording, som 

den gang var meget langt væk. Jeg 

var vildt imponeret, for hun kom på 

motorcykel og så arbejdede på Silke-

borg Avis.   

 

Vi børn startede først i gymnastikfor-

eningen omkring l947 med Karen 

Bay Andersen og senere Ida Jensen 

som trænere. Når jeg kom hjem efter 

gymnastikken kunne mor Ingeborg 

spørge ‖Håè do no fåt lær å slå flik-

flak?‖ og så kiggede jeg forundret på 

hende og tænkte – hvad mener hun? 

Men senere fik jeg fortællingen om 

opvisningen i Silkeborg. Så overtog 

Lis Lidegård træningen og der kom 

pianist på - Tage Skovborg og Eigil 

Fritz. Hun syntes bedst om Eigil (de 

har i år haft guldbryllup). Lis fik også 

lært os at danse ‖Elverdans‖, som vi 

trænede på loftet hos hendes forældre 

på Ingerslevvej. Senere opførte vi det 

på engen ved Vesterskov (ved sogne-

skellet ved bækken mellem Sejling 

og Lemming).  

   

Først i 1950’erne blev der oprettet et 

fælles gymnastikhold for piger fra 

Nisset og Lemming. Man havde på 

det tidspunkt fået sportspladsen, hvor 

der om blev sommeren dyrket hånd-

bold og fri idræt. Lederne var bl.a. 

Aksel Foged og Palle Lemminger. 

Om vinteren foregik gymnastikken i 

den nybyggede skole i Lemming. De 

unge mænd ville imidlertid gerne 

spille fodbold og det var der nogen 

der mente, at man ikke kunne gøre i 

en gymnastikforening. Derfor blev 

‖Boldklubben Frem‖ oprettet. 

 

Det var dog ikke let, at få spilletider-

ne og gymnastiktræningen til at passe 

sammen, så noget måtte der gøres! 

Jeg husker et møde, som blev holdt i 

mit hjem i Lemming Café, hvor bøl-

gerne gik højt! Det var før den gene-

ralforsamling den 20. januar 1954, 

hvor de to gymnastikforeninger og 

boldklubben blev sluttet sammen i én 

forening, der skulle dække hele Lem-

ming Sogn. Et af de store stridspunk-

ter var naturligvis navnet. Skulle det 

være Nisset-Lemming eller Lemming

-Nisset? Resultatet blev at foreningen 

fik navnet Nisset-Lemming Gymna-

stikforening, som dog senere blev 

forkortet til, det vi kender i dag – 

Lemming Gymnastikforening. Men 

det fandt da sit leje, så der var noget 

at arbejde videre med. Sjovt nok er 

det i dag nok fodbolden, som forenin-

gen er mest kendt for. 

 

Kilde: 

Artiklen om Lemming Gymnastikfor-

ening findes i: Lemming Sogn af 

Tage Winther fra 1974 
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I årene 1918-20 gik en influenzaepi-

demi verden rundt. Man regner med, 

at der døde omkring 50 millioner 

mennesker på verdensplan. I Dan-

mark døde et sted mellem 12 og 

14.000 mennesker, hvilket var om-

kring 0,5 % af befolkningen. Det var 

dog billigt sluppet i forhold til ulan-

dene, hvor op til 10 % af indbygger-

ne døde. 

 

Sygdommen fik navnet ‖Den spanske 

syge‖, men havde egentlig ikke noget 

med Spanien at gøre. Spanien var 

blot det sted, hvor man begyndte at 

skrive om sygdommen - det var et af 

de få lande, der ikke deltog i 1. ver-

denskrig og derfor ikke havde særlig 

streng pressecensur. Den spanske 

syge var en type fugleinfluenza 

(H1N1) og af samme type som 

H5N1, som kendes nu. Den blev 

spredt i store dele af verden på grund 

af 1. verdenskrig og de mange trop-

petransporter over Atlanten.  

Der fandtes ingen medicin eller vac-

cination mod den dengang; og fik 

man lungebetændelse i forbindelse 

med sygdommen var der jo heller 

ikke penicillin eller anden antibioti-

ka. Så folk var overladt til at komme 

sig ad naturens vej. 

 

Gennem årene har mange ældre men-

nesker fortalt mig om den tid, hvor 

epidemien hærgede. Her følger et 

udpluk af, hvad de fortalte mig: 

 

Chr. Berg, der mistede en datter: 

‖Det var en grim tid, der gik ikke en 

dag uden at vi hørte, at nu lå de syge 

i den gård, og nu i den‖.  

 

Marie (Mitte) Lemminger: ‖Jeg var 

syg da jeg fødte min søn. Jeg havde 

så høj feber, at han var helt skoldet, 

da han kom til verden‖.  

 

Søren Pedersen (Københavner): 

‖Agnete og jeg var lige blevet gift og 

Agnete ventede barn, da vi blev syge. 

Den eneste der turde besøge os og 

hjælpe os lidt var Kristian Vinders-

lev‖. 

 

Marta Nielsen (Bendix): ‖Jeg var så 

syg, så syg. Jeg havde febersyner og 

syntes jeg så ildere, der rendte op og 

ned af vinduerne‖. 

 

Ellen Overgaard: ‖Der var så mange 

syge rundt på gårdene i Overgaard, 

men man gik rundt og hjalp hinan-

den‖. 

 

Også folk, der slet ikke var født end-

Den spanske syge i Kragelund 
Af Margit Jensen  
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nu, har familieerindringer om syg-

dommen.  

 

Tove Sørensen fra Stenholt ‖Alle på 

gården blev syge undtagen den gamle 

bedstefar, der måtte passe det hele, 

så godt han kunne. Min bror Knud, 

der var født 6. marts 1918 var 1 år 

og havde lige lært at gå, da han blev 

syg. Da han blev rask kunne han ikke 

gå, men måtte til at lære det igen‖. 

Nogle skæbner: 

Pigen fra Fyn: gift 1916, barn 1917, 

død 1918. 

Johanne Jensen: født 3. februar 1890, 

død 21. november 1918 og begravet 

26. november på Kragelund kirke-

gård. Gift med enkemand, boelsmand 

Søren Jensen i Refshale 25. maj 

1916. 

Hun var ‖kommet galt af sted‖. Der-

for var hun flyttet til sin bror, der 

boede i Moselund. Her fødte hun 

datteren Gudrun. Ved giftermålet var 

hun husbestyrerinde hos Jens Jensen i 

Refshale. Hendes var bror til den 

kendte folkemindesamler, sognefo-

Folketælling 1925: Kragelund 

Navn: 

 
Født: Stilling i husstanden 

Jens Jensen 6/9 1875 Husfader 

Ole Kristian 13/1 1911 Barn 

Amalie Rigmor 15/4 1916 Barn 

Ebba Signhilde Harriet Haarup 3/7 1899 Husbestyrerinde 

Ernst Haarup 13/1 1920 Barn 

 
 

Navn: 
Født: Stilling i husstanden Stilling 

Søren Jensen 2/1 1868 Husfader Boelsmand 

Marie Jensen 7/4 1907 Datter Husassistent 

Ole Kristian Jensen 11/5 1917 Barn   

Gudrun Kirstine Andersen 1/1 1913 Barn (født i Enge-
svang) 

Søren Jakobsen Brandstrup 25/2 1886 Tyende   
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ged Jens Jensen. Johanne fødte 11. 

maj 1917 Ole Kristian Jensen. 

Sådan gik det: 

Søren Jensen blev ikke gift igen og 

de fire børn voksede op uden mor/

stedmor. De tre store piger skiftedes 

til at være hjemme og holde hus for 

familien. 

  

Død fra tre små børn 

Ingine Albertine Vinderslev: født 20. 

august 1891, død 5. december 1918 i 

Sorthøjhus og begravet 10. december 

1918 på Kragelund kirkegård. 

Gine, som hun blev kaldt, blev gift 

14. november 1911 med Kristian 

Vinderslev, der var gårdejer i Krage-

lund. I ægteskabet var der børnene 

Gyda (1912-), Jutta (1914-) i Jenny 

(1916-). 

Sådan gik det: 

Kristian Vinderslev blev ikke gift 

igen og de tre piger voksede op uden 

mor, men med en moster, der blev 

som en mor for dem. 

Københavnerpigen der kom til Kra-

gelund: gift 1919, enke 1920 

Hans Kristian Marius Haarup: født 

13. december 1894, død 22. april 

1920 som boelsmand i Kragelund, og 

begravet 29. april 1920. 

Kristian Haarup blev 22. maj 1919 

gift med kongebrev i Silkeborg med 

tjenestepige Ebba Signhilde Harriet 

Holmberg (18899-), der var født i St. 

Andreas sogn i København. 

13. januar 1920 fik de sønnen Ernst. 

Sådan gik det: 

Ebba blev aldrig gift igen. Hun solgte 

ejendommen og klarede sig med for-

skelligt arbejde indtil Ernst kom i 

skole, så blev han anbragt hos bedste-

forældrene og Ebba blev køkkenle-

der, først på tuberkulosesanatoriet 

‖Krabbesholm‖ og senere på offi-

cersmessen på Hjørring kaserne. 

 

Gravstenene på Kragelund kirkegård 
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Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening 
http://www.balle-lokalhistorie.dk 
Formand: Hanne Just Pedersen. Tlf. 86 86 90 85  
villy.just.pedersen@tiscali.dk 
 
Funder Lokalhistoriske Forening 
http://www.funder-lysbro.dk 
Kontaktperson: Villi Hansen. Tlf. 86 85 12 06  villi-jorn@fibermail.dk 
 
Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening 
http://www.frederiksdal-info.dk 
Formand: Teddy Greibe. Tlf. 86 86 70 47  teddygreibe@gmail.com  
 
Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lemming, Sejling, Serup og Sinding 
Formand: Bent Thor. Tlf. 86 87 70 24  lisbenthor@mail.tele.dk 
 
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening 
http://www.sejs-silkeborg.dk 
Formand: Bente Rytter. Tlf. 86 84 61 71  lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk 
 
Silkeborg 
Kurt N. Christensen. Tlf. 86 81 38 90  knc@email.dk 
 
Virklund 
Preben Strange. Tlf. 86 83 67 92  preben.strange@nypost.dk 
 
Laven 
Hardy Jørgensen. Tlf. 86 98 79 17  birgitte_hardy@hotmail.com 
 
Linå, Mollerup og Hårup 
Peder Erik Østergaard. Tlf. 86 84 10 36 

 

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 

www.silkeborgarkiv.dk 

www.wikisilkeborg.dk 
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