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Forord 

 

 
Rundt om i de gamle sogne, 

sidder mange med en viden om før 

og lyst til at formidle den. 

Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv 

og Silkeborg Biblioteks Forlag dette hæfte, 

hvor lokale kræfter skriver lokale historier. 

 

Dette er så fjerde gang, hæftet udkommer, 

og bliver denne udgave lige så vel modtaget 

som de tidligere, hvem ved 

– måske kommer der flere... 

Dette kunne samtidig være en invitation 

til eventuel fremtidig medvirken. 

 

God fornøjelse! 
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Skovlovringer 
Af Keld Dalsgaard Larsen 

 

 I folkemunde blev det sagt om skovlovrin-

gerne, at de var gode til tre ting: at gøre 

træsko, bjerge træ og drikke brændevin.  

   Skovlovringerne havde deres navn fra 

egnen ved Silkeborgskovene. De boede i 

Lover Syssel, og da dette syssel var kendt 

for sin skovrigdom, blev tilnavnet ikke kun 

lovringer, men skovlovringer. Ryet bar de 

såmænd med rette. Skovlovringer var gode 

til at gøre træsko, og de forsynede store 

dele af Jylland, ikke mindst Vestjylland, 

med dette udbredte fodtøj.  Træskoene 

fandt endog vej til hovedstaden. Skovlov-

ringer havde nemt ved at hente træ i de 

nærliggende skove. Det kunne hænde, at 

det skete uden skovejerens samtykke, men 

lokalbefolkningen mente åbenbart ikke, at 

det var simpelt tyveri – det var at bjerge. 

Brændevin og druk var en selvfølgelig sag 

for skovlovringer – som for almuen over 

det ganske land. 

   Navnet ”Skovlovringer” er af nyere dato 

set i et større historisk perspektiv. Fæno-

menet skovlovringer hører til tiden fra 

slutningen af 1700-tallet og  i 1800-tallet. 

Denne omvæltningernes tid skabte befolk-

ningstilvækst, velstand, arbejdsdeling og 

handel.  
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   Den øgede befolkning på Silkeborgegnen 

skabte behov for nye erhvervsmuligheder. 

Resultatet blev en markant udbygning af 

lokalkendte landhåndværk som træskoma-

ger, hjulmager og pottemager. Lokalmar-

kedet var for længst mættet, så skovlovrin-

gerne måtte sælge deres produkter uden for 

skovegnen. 

   Det var et tidens tegn, at kommunikatio-

nen på tværs af lokalområderne blev større.                                    

Handelen steg. Træskomagerne fra Silke-

borgegnen kørte deres vogne læsset med 

træsko til markeder i Vestjylland. Denne 

driftige handelsvandring på kryds og tværs 

af mange lokalsamfund skabte grobund for 

allehånde overvejelser om ”de fremmede”, 

om ”dem og os”. I Vestjylland kom træ-

skomagerne som ”de fremmede”. Sådanne 

fremmede får gerne et navn og tilskrives 

enkle egenskaber. Og sådan blev fænome-

net ”skovlovringer” givetvis skabt. Af 

andre! Med tiden blev det så en del af den 

lokale identitet på Silkeborgegnen; at man 

var skovlovringer og boede i skovlovring-

egnen. Begrebet skovlovringer vandt også 

frem samtidig med en national-romantisk 

iver efter at navngive de jyske ”folkeslag”.    

 

Landbruget på Silkeborgegnen var ikke 

nævneværdigt godt. Man kunne simpelthen 

ikke brødføde sig selv. Skovlovringsegnen 

skilte sig ud fra andre egne ved de nævnte 

lokale landhåndværk – træskomageri, 

hjulmageri og pottemageri. Træskomage-

riet dominerede mod syd og øst (Them, 

Rye og Linå sogne), hjulmageriet prægede 

egnen mod nord (Balle sogn) og pottema-

geriet var især lokaliseret mod nordøst 

(Dallerup sogn med Sorring som hovedby).  

To hovedtræk ved de lokale landhåndværk 

er vigtige at præcisere: 

   1. Træskomagerens og pottemagerens 

hovedbeskæftigelse var henholdsvis 

træskomageri og pottemageri. Der var altså 

ikke tale om en bibeskæftigelse til et andet 

hovederhverv (f.eks. landbruget). 

   2. Landhåndværkeren masseproducerede 

til et ukendt marked. Der var ikke tale om 

bestillingsarbejde til et lokalt marked. 

Der kunne naturligvis eksistere en række 

mellemformer, men de var undtagelsen fra 

hovedreglen.  

 

Træskomageriet er normalt det landhånd-

værk, man forbinder med skovlovringerne 

og deres egn. Men det kan ikke stå alene. 

De øvrige landhåndværk er en del af histo-

rien om skovlovringsegnen. Dertil kommer 

en række andre mindre ”træerhverv”, så 

som produktion af trækul, træskeer, skovle, 

bark til garverier m.m.  

   Skoven var fælles grundlag for træsko-

mageriet, hjulmageriet og pottemageriet. 

Pottemagerne brugte meget træ i forbindel-

se med brænding af potterne. Alle tre 

landhåndværk havde været drevet på egnen 

tilbage i tiden, men det var først i første 

halvdel af 1800-tallet, at de to største land-

håndværk – træskomageri og pottemageri – 

vandt frem som dominerende erhverv. Især 

mellem folketællingen 1801 og 1834 kan 

man iagttage en eksplosiv forøgelse af 

antallet af træskomagere og pottemagere. I 

takt med tidens stigende befolkningstil-

vækst. 

 

Man skelnede mellem træskomænd og 

træskokarle. Træskomænd var gifte mænd, 

mens træskokarle var ungkarle. Ved gif-

termål skiftede man automatisk status fra 

træskokarl til træskomand. Ifølge folketæl-

lingerne var træskomændene stort set 

enerådende i 1787, og de dominerede 

landhåndværket frem til 1840. Herefter 

steg træskokarlenes tal både absolut og 
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relativt, hvorved de to grupper nærmede 

sig hinanden i antal.  

   Træskomændene var gerne husmænd 

med eller uden jord. Træskomændene 

kunne enten arbejde for sig selv eller ar-

bejde ”på halvt” ved en gårdmand. At 

arbejde ”på halvt” betød, at gårdmanden 

leverede træet til træskomanden, og de 

delte udbyttet – halvt til hver.  

  Træskomagerens råmateriale var bøgetræ. 

Frisk bøgetræ. Træerne skulle være fældet  

inden 1. marts, og træet holdes fri for 

udtørring. Hvis træet var knastørt, var det 

umuligt at arbejde med. Træskomagerens 

redskaber var huggeblok, hulestol, tælle-

hest, blokøkse, navere, båndknive og nogle 

skrabejern. Det krævede ingen stor kapital 

at erhverve sig disse redskaber. Derimod 

krævede det en vis kapital at købe træet. 

Træskomagere, som ikke havde den for-

nødne kapital til køb af træ, var henvist til 

at arbejde på halvt hos en fremmed. Nor-

malt anslås en dagsproduktion for en øvet 

træskomager at være fem par træsko.  

   Træskomageriet var en helårs beskæfti-

gelse, men mange tog ind imellem andet 

arbejde. Træskomænd kunne om somme-

ren ty til at brænde trækul, og træskokarle 

kunne være forpligtet til at gøre høstarbej-

de.  

   Træskoproduktionen i skovlovringsegnen 

var enorm. Den officielle statistik anslog i 

1838 den årlige produktion til 247.240 par 

træsko. Amtsbeskrivelsen fra 1843 anser 

dette tal for alt for lav, idet den formoder, 

at produktionen nærmere var på en halv-

million træsko på årsbasis. Under alle 

omstændigheder er der tale om rigtigt 

mange træsko, som blev ”eksporteret” fra 

Silkeborgegnen og ud til det øvrige Jylland 

og Danmark.  
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Dallerup sogn nordøst for Silkeborg udvik-

lede sig i 1800-tallet til at være Danmarks 

pottemageregn med hensyn til ”de røde 

potter”, det blyglaserede lertøj. Dette land-

håndværk voksede sig stort i sognets to 

hovedbyer, Toustrup og Sorring. Sorring 

blev med tiden nærmest en samlebetegnel-

se for egnens pottemageri – man talte om 

”de røde potter fra Sorring”.  

   Pottemageren var en mand, der drejede 

leret op på en drejeskive. Glasuren blev i 

pulverform drysset på det let fugtede lertøj. 

Og lertøjet blev brændt i en opmuret ovn. 

Handelen med lertøjet foregik ved de 

såkaldte potkørere, som med hestevogn 

bragte varerne til markederne eller direkte 

ud til kunderne. Egnens lertøj var alsidig 

lige fra små pynteting til store mælkefade. 

En særlig artikel var barselspotterne, som 

vandt frem fra midten af 1800-tallet. 

   Lertøjsproduktionen er statistisk dårligt 

belyst. I lighed med træskoproduktionen. 

Den officielle statistik anslår produktionen 

i 1838 til at være på 62.450 stykker ”ler-

kar”. Det lyder i sig selv af mange. I mit 

arbejde med emnet er jeg imidlertid kom-

met frem til, at årsproduktionen i sognet i 

perioden 1834-1900 snarere har været på 

200-300.000 stykker lertøj. Under alle 

omstændigheder var det enorme mængder 

lertøj, som blev spredt ud over landet fra 

”Danmarks pottemageregn”.   

   Sorring-lertøjet var den jævne landbe-

folknings ”porcelæn”. I købstæderne havde 

porcelænet længe domineret, men på landet 

var der fortsat et marked for dette gamle 

håndværk.  

 

Det mindste af de tre egnskarakteristiske 

landhåndværk var hjulmageriet, som havde 

sit tyngdepunkt i Balle sogn med enkelte 

aflæggere i nabosognet mod vest, Funder 

sogn. En skildring fra 1802 hævder, at 

næsten hver anden mand i Balle sogn var 

hjulmager. Det er nok noget overdrevet, 

men folketællingerne viser, at der allerede i 

1787 var en solid tradition for dette hånd-

værk i sognet. Skildringen fra 1802 nævner 

endvidere, at afsætningen blandt andet gik 

til markedet i Skive. Hjulmagerne fulgte 

altså samme rute som mange træskomage-

re.    

 

Fælles for skovlovringernes landhåndværk 

var, at det var ufaglært håndværk. Det var 

ikke håndværk med læretid, svendeprøve 

og evt. mesterprøver. Man lærte godt nok 

hos en udøver i faget, men  man blev anset 

for udlært, når man havde vist sig duelig til 

faget. Nogle lærte det på et halvt år. Andre 

lærte det vel aldrig. Træskomagerne prø-

vede i slutningen af 1800-tallet at etablere 

en art brancheorganisering, der skulle sikre 

en faguddannelse på et par år. Det blev ved 

forsøget.  

 

Skovlovringsegnens landhåndværk fortsat-

te 1800-tallet ud. Træskomageriet oplevede 

en nedgang mod slutningen af århundredet, 

men f.eks. i Alderslyst var træskomageriet 

den største erhvervsgruppe både i 1880 og 

1900 – med 10 udøvere begge år. Pottema-

geriet i Dallerup sogn holdt sig nogenlunde 

stabilt fra 1834 til 1901.  

   Træskomageriet svandt efter 1900 ind i 

løbet af 10-15 år, mens pottemageriet i 

Sorring nok oplevede en markant tilbage-

gang, men alligevel bevarede et relativt 

talstærkt pottemagermiljø et par årtier til.  

   Landhåndværket blev ikke som sådan 

slået ud af industrialiseringen. Det var ikke 

træskofabrikkerne, som knækkede den 

selvstændige træskomand – men derimod 

den øgede velstand og (deraf følgende) 

overgang til fodtøj af læder og gummistøv-

ler. Andelsmejeriernes fremvækst betød en 
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nedgang for pottemageriet i Dallerup sogn, 

idet de mange mælkefade blev overflødige.   

Hjulmageriet blev til håndværket karetma-

ger. Karetmagervirksomheder voksede 

frem på skovlovringsegnen med en produk-

tion af jumber m.m. Med tiden lukkede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disse virksomheder, og karetmagerne søgte 

ind til Darr (DAB) i Silkeborg. På den 

måde kan man med en vis rimelighed 

hævde, at DAB var en historisk arvtager  

fra egnens hjulmageri. Men det er jo også 

allerede historie nu ….. 
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200-året for Fredskovsforordningen og  
Peder Jensens Hovedlod i Virklund 
Af Preben Strange 

 

Den 27. september i år kunne vi fejre 200–

året for Fredskovsforordningen af 1805, 

der var et led i en større helhed, nemlig 

udskiftningen af jorden og adskillelsen af 

landbrug og skovbrug. Samtidig blev der 

sat en stopper for kreaturgræsning og 

tilfældig plukhugst. 

 

Da H.P. Ingerslev i 1804 købte Silkeborg 

Gods, har han sikkert regnet med, at de 

store skove under godset kunne gøres i 

penge ved at rydde noget af dem, sælge 
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træet og derefter afhænde jorden til land-

brug. 

 

Alt dette satte Fredskovsforordningen en 

stopper for, og han måtte derfor nøjes med 

at udnytte skoven inden for de nye rammer, 

og det gjorde han så nidkært, at skoven ved 

en taksation i 1821 var næsten ribbet for 

store værdifulde træer og med mange åbne 

pletter. 

 

Det har nu nok ikke kun været H.P. Ingers-

lev, der har udnyttet skovenes rigdomme, 

for bønderne betragtede også skoven, som 

deres ejendom.  

 

H.M. Hoff skriver i forbindelse med ud-

skiftningen af Virklund Bye i 1795, at hver 

af gårdene fik deres lodder af mark, eng og 

skovgræsning. 

 

Udstrækningen og afgrænsningen af mar-

ker og enge er den der har eksisteret helt op 

til vore dage, hvorimod skovgræsningen 

for de enkelte gårde ikke er fremgået direk-

te. 

 

Dog var der i Matrikelsdirektoratets arkiv 

vedrørende Them sogn, Virklund Bye, et 

kort med angivelsen Peder Jensens Hoved-

lod, der var opmålt 1793-94 og forelå i en 

kopi fra 1830. 

 

Ved at sammenligne dette kortudsnit med 

udskiftningskortet fra 1795 fremgår det, at 

Hovedlodden bestod af gården Marienlysts 
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marker, samt hele den del af Vesterskoven, 

der ligger nordvest for Ekkodalen og helt 

ned til Almind Sø. Lodden er mod øst 

afgrænset af Odderbækken og mod vest af 

Skadebækken. 

 

Det fremgår endvidere, at ejerne af nabo-

gårdene, Christinedal og Pedersminde, 

også har haft deres dele af skoven i fortsæt-

telse af deres marker. I Vesterskoven har 

bønderne i Virklund således haft skovlod-

der helt op til den nuværende Langelinie-

vej. 

 

Hvor længe Peder Jensen og hans efterføl-

gere på Marienlyst har kunnet benytte 

skovlodden til græsning og  tage træ hjem 

til brænde, træsko eller bygningsvedlige-

holdelse, 

ved vi ikke, men det første skovkort for 

Vesterskoven blev udarbejdet i 1840 og her 

er skoven blevet afgrænset mod det dyrke-

de land. 

 

Andre steder i Silkeborgskovene skete 

indhegningen af skoven omkring 1830, og 

denne afgrænsning mellem mark og skov 

ses tydeligt ved Peder Jensens Hovedlod 

ud mod Ekkodalen, hvor der er rester af en 

gravet grøft og en jordvold bag ved. I dag 

ser det ikke ud af meget, men dengang har 

grøften været dybere og dermed tilstrække-

lig til at holde kreaturerne ude af skoven. 

Grøften og volden fortsætter i øvrigt fra 

Odderbækken og helt ned til Thorsøs bred. 

 

Så når vi i dag sidder på Kroghs bænk og 

nyder udsigten over Almind sø, så sidder vi 

på Peder Jensens Hovedlod og kan kikke 

op i kronerne af de bøgetræer, der på hans 

tid kun var 50 år gamle. 
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Fra privatskov til kongeligt domæne 
Af Bjarne Harboe 

Udviklingen i skovsituationen i Danmark i 

1700-tallet var ikke særlig gunstig. Der var 

sket en gradvis formindskelse af skovarea-

let, således at dette omkring 1800 var helt 

nede på ca. 2 % af landets areal. Der var 

desuden en overudnyttelse af skovene. 

Bønderne havde fra gammel tid græsnings-

ret til deres kreaturer i skovene, som for en 

stor dels vedkommende var ejet af kronen 

og de store hovedgårde. De græsningsbe-

rettigede bønder sendte deres kreaturer på 

græsning i skovene, og det gik hårdt ud 

over de nye skud og forhindrede ny skov i 

at vokse op.  

Skovene skulle således både sikre en pro-

duktion af tømmer, gærdselsmateriale (træ 

til hegn), brændsel m.v. samtidig med, at 

den også skulle give føde til landbrugets 

kreaturer. Denne flersidige udnyttelse 

lagde et stort pres på skovene.      

 

Det er bl.a. for at dæmme op for denne 

situation og få vendt udviklingen, at man i 

1805 får den senere så kendte fredskovs-

forordning om skovenes udskiftning, ved-

ligeholdelse og fredning i kongeriget Dan-

mark. Det var en udskiftningsreform, som 

bl.a. skulle afskaffe det skadelige fælles-

 

 

 

 



16 

skab, hvor hovedgårdsejerne havde ejen-

domsretten til overskoven og bønderne 

retten til græsningen. Det gjaldt om at få 

kreaturgræsningen i skoven bragt til ophør, 

så man kunne få fredet skovene og få dem 

bragt på fode igen ved på denne måde at 

lette presset på dem.   

 

Skovsituationen var ganske vist ikke lige 

slem over alt. Visse dele af især det vestli-

ge Jylland var på det nærmeste skovløst, 

hvorimod der i det østlige Danmark stadig 

var en del skov. Også omkring Silkeborg 

var der stadig masser af skov, men der var 

dog også i denne skovrige egn en skadelig 

udvikling i gang. Da de fik mulighed for 

det, huggede f.eks. selvejerbønderne i  

området omkring Ry og Salten løs i deres 

skove for at få gjort træerne i penge for på 

den måde at klare terminerne. Den udvik-

ling, der skete med skovene her, så man på 

med nogen frygt hos de forstfolk, der 

administrerede Silkeborgskovene, fordi 

Silkeborg Sønderskov hermed lå åben for 

angreb fra denne side i form af forøget 

tyveri i skoven og i det hele taget i form af 

et større pres på skoven. Det var i alt fald, 

hvad man frygtede, og hvad man gav ud-

tryk for.  

 

I 1823 blev Silkeborg gods sat på tvangs-

auktion, fordi den daværende ejer H.P. 

Ingerslev ikke kunne klare sine forpligtel-

ser over for kreditorerne. Ved denne 

tvangsauktion overtog staten godset på 

samme måde, som den i disse år overtog en 

række andre især jyske godser, hvis ejere i 

lighed med Ingerslev heller ikke havde 
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kunnet opfylde deres økonomiske forplig-

telser. Silkeborg var i arealmæssig hen-

seende en ganske betydelig gård. Under 

hovedgården lå en del bøndergårde samt 

nogle huse, der hovedsageligt var placeret i 

tilknytning til skovene. Den største rigdom 

ved Silkeborg var dog det 5000 tdr. land 

store skovareal, der også hørte under går-

den. Den vigtigste grund, til at staten i det 

hele taget gik ind på at overtage det i land-

brugsmæssig henseende ikke særlig attrak-

tive gods, var i virkeligheden den betyd-

ning, som man fra forskellig side tillagde 

skovene.  

 

Skovene var på grund af Ingerslevs stærke 

hugst i perioden op til 1823 blevet noget 

forhugget, og statens overtagelse af Silke-

borg var for en stor del begrundet netop i 

ønsket om at redde skovene, som man 

betragtede som vigtige for den skov- og 

træfattige vestlige del af Jylland. Da H.P. 

Ingerslev i 1804 købte Silkeborg hoved-

gård med gods og skov, var det uden tvivl 

også med den hensigt, at han på en eller 

anden måde kunne gøre skovene i penge. 

   Der er nemlig slet ingen tvivl om, at det 

var skovene, der var det værdifulde ved 

Silkeborg gods. Det har derfor klart ligget i 

kortene, at skovene under Silkeborg har 

skullet finansiere Ingerslevs videre færd.     

   Det kom derfor Ingerslev voldsomt på 

tværs, at den nye fredskovsforordning blev 

indført i 1805 kun et år efter at han havde 

købt Silkeborg. Den nye fredsskovsforord-

ning skulle nemlig bl.a. forhindre, at nye 

ejere kastede sig over deres skove og hug-

gede løs, idet en køber i de første 10 år af 

sin ejertid var underlagt visse begrænsnin-

ger og ikke uhæmmet måtte hugge løs. 

   Fredskovsforordningen blev indført 

netop for at dæmme op for den form for 

spekulation, hvor nye ejere brugte skovene 

til at finansiere nye spekulationskøb med. 

Det kunne være fristende for de nye ejere, 

fordi træ var en letomsættelig vare, idet der 

var et stort marked for brænde i de større 

byer. Ingerslev måtte således vente en halv 

snes år, inden han for alvor kunne få øko-

nomisk glæde af skoven.  

 

   Den tid udnyttede han til gengæld godt. 

Han fik uddybet Gudenåen, så der kunne 

sejles brænde til Randers nedad åen på 

pramme, og fik på den måde åbnet skovene 

for en større udnyttelse end hidtil, hvor der 

stort set kun var blevet solgt træ til den 

stedlige produktion af træsko og vognhjul 

m.v. Silkeborgskovene var i høj grad ble-

vet beskyttet af deres isolerede beliggen-

hed, og af deres på flere måder vanskelige 

tilgængelighed. Store dele af skovene 

ligger i et bakket terræn, hvor det kunne 
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være temmelig besværligt at få slæbt træ-

erne ud af skoven. Men i tidens løb lykke-

des det for Ingerslev, at få sat brændepro-

duktionen i system, og der blev faktisk i 

nogle år fragtet en del brænde til Randers 

ad Gudenåen.  

 

Ingerslev blev dog økonomisk mere og 

mere trængt og kunne  ikke klare sine 

forpligtelser overfor kreditorerne, og han 

greb derfor til det middel, der kunne skaffe 

ham penge nemlig at hugge så meget træ i 

skovene, som han kunne. Men til sidst 

måtte han give op og sætte Silkeborg med 

underliggende gods og skov på tvangsauk-

tion, det skete i 1823, hvor staten som 

nævnt overtog Silkeborg.  

 

Frygten blandt skovfolk, for at silkeborg-

skovene skulle forsvinde, var begrundet i, 

at der kunne være risiko for at skovene her, 

som i princippet stadig var private og kun 

midlertidigt var blevet overtaget af staten i 

1823, skulle blive solgt igen stykkevis og 

delt til private. Hvis dette skete så kunne 

deres skæbne hurtigt blive beseglet. Det er 

i dette perspektiv, man skal se kravet, om 

at staten  bør overtage dem. For man var 

enige om, at kun staten kunne magte opga-

ven at frede og konservere disse skove i det 

lange løb. Private ville være alt for fristede 

til at forgribe sig på dem for at forsøge at 

gøre dem i penge ved en altfor overdreven 

hugst. Man skal huske på, at der på dette 

tidspunkt var en stærk efterspørgsel efter 

træ, så det var ikke vanskeligt at få afsat. 

 

Trods stærke anbefalinger, om at de for-

sømte skove i statens regi nu kom under 

tiltrængt forstmæssig behandling, var man 

fra Rentekammerets forstkontors side ikke 

umiddelbart indstillet på at tage specielle 

hensyn til silkeborgskovene ved f.eks. at 

lade foretage ekstraordinære kulturarbejder 

her. Man besluttede i stedet, at de skulle 

behandles ganske som de øvrige skove, der 

var kommet under Rentekammerets admi-

nistration. 

 

Hofjægermester Krogh, der efter statens 

overtagelse skulle stå for den overordnede  

administration af skovene, havde i en 

indstilling til Rentekammeret i 1824 om 

silkeborgskovene forudsat en årlig indtægt 

af disse på mindst 2000 Rigsbankdaler. En 

sådan indtægt også i det lange løb havde 

dog som  forudsætning en forstmæssig drift 

af skovene. Dette betød, at der foruden en 
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fredning også måtte ske en vedligeholdelse 

af skovene i form af visse kulturarbejder. 

Det anså Krogh for særdeles vigtigt, dels 

fordi der under Ingerslev var hugget stærkt 

og uden plan, og dels fordi jordbunden 

næsten overalt fordrede hastig understøttel-

se i form af kulturarbejder for ikke at gå i 

lyng. Krogh kunne ikke tilråde en vedva-

rende stærk hugst i disse skove, hvis ikke 

deres reproduktion holdt trit med hugsten. 

Hvis dette på den anden side blev tilfældet, 

så ville han med sikkerhed antage, at der 

stadig kunne hugges i skovene, og at disse 

samtidig blev forbedrede. 

 

Det blev derfor hurtigt klart, især via hof-

jægermester Kroghs indberetninger til 

Rentekammeret, at det var nødvendigt, at 

foretage visse plantnings- og såningsarbej-

der i skovene. Krogh pressede på for at få 

flere midler stillet til rådighed for dette 

formål. Det lykkedes da også for ham 

allerede i 1826 at få hævet det årlige beløb 

til nye kulturer fra 200 til 400 rbdl. Krogh 

gjorde især opmærksom på, at silkeborg-

skovene ”måske bedre end nogen anden 

strækning i hele landet er kvalificerede til 

nåletræskultur”. De følgende år blev man-

ge af de åbne pletter i skovene da også 

tilplantet dels med nåletræ og dels med 

birk, el og ask. I 1826/27 tilplantedes 

således et område ved Nåege med over 

40.000 birke. 

 

Der blev i det hele taget taget fat på de 

forskellige arbejder, der kunne føre til 

forbedring af skovene. Man oprettede 

planteskoler, fortsatte arbejdet med at gøre 

Nåegesletten klar til såning m.v. Det beløb, 

som på Kroghs initiativ var blevet bevilget 

til plantnings- og vedligeholdelsesarbejder 

i skovene, blev efter et par års forløb yder-

ligere hævet til 500 rbdl. Og beløbet steg 

jævnt hen op igennem 1830-erne og 40-

erne. 

 

Det forhold, at beløbet til nye kulturer steg 

til trods for Rentekammerets tøvende 

holdning lige efter statens overtagelse af 

skovene, hænger uden tvivl sammen med, 

at silkeborgskovene rent faktisk havde 

behov for, at der blev investeret i dem, og 

at den ”lokale” administration var i stand 

til at argumentere for det, men sandelig og 

sikkert i endnu højere grad også med, at det 

viste sig, at skovene gav et stabilt over-

skud. 

 

Hofjægermester Krogh var meget tilfreds 

med overskuddets størrelse de første år. 

Han kaldte det betydeligt og forventede et 

endnu større, når der også blev investeret i 

skovene. Det fik han stort set ret i, hvilket 

vil fremgå af følgende tabel over indtægter 

og udgifter samt overskud  i rbdl. af silke-

borgskovene i perioden 1825-1841: 

  

År indtægt udgift overskud 

1825/26 2653 996 1657 

1826/27 4008 1599 2409 

1827/28 4778 2586 2191 

1828/29 6364 2813 3550 

1829/30 7260 3149 4111 

1830/31 6378 3378 3000 

1831/32 6177 3426 2750 

1832/33 5727 3395 2331 

1833/34 6084 3190 2894 

1834/35 6336 3546 2790 

1837/38 6359 4520 1839 

1838/39 5542 4285 1257 

1839/40 7674 4326 3348 

1840/41 9462 4103 5359 

 

Hvis vi ser lidt nøjere på indtægter/udgifter 

vil det fremgå, at den helt dominerende 

indtægt er salget af træ enten i form af 
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brænde eller gavntræ til træskoproduktio-

nen. Andre mindre indtægter var salg af 

tørv fra skovens moser, bortleje af nogle 

engarealer, småindtægter for bærplukning 

og jagt.  

    De største udgifter var lønninger, aukti-

ons- og inkassationssalær, skovningsom-

kostninger, transportomkostninger samt 

udgifter til kulturarbejder og andre forst-

forbedringer. Det ser ud til, at silkeborg-

skovene var ved at komme sig efter den 

forholdsvis hårde medfart, de var ude for i 

perioden frem til 1823 under den tidligere 

ejer H.P. Ingerslev. Men skovene var ikke 

sikret. Deres fremtidige eksistens var sta-

dig usikker. I princippet kunne staten sælge 

dem, når det skulle være sammen med 

hovedgården. 

 

I tidens løb havde en række fremtrædende 

og kompetente fagfolk og embedsmænd 

udtalt sig stærkt til fordel for, at de silke-

borgske skove burde sikres som statsejen-

dom. Allerede den meget skovinteresserede 

og skovkyndige C.D. Reventlow havde i 

1806 haft øje for det fordelagtige i, at 

staten overtog silkeborgskovene, men 

kunne ikke trænge igennem med sit syns-

punkt. Også de forskellige kommissioner 

og enkeltpersoner der tid efter anden havde 

undersøgt forholdene på Silkeborg, havde 

udtalt sig til fordel for skovene. Foruden 

Reventlow var det i 1810 forstmester 

Warnstedt, i 1822 stiftslandinspektør We-

senberg og overførster Wiinholdt, i 1826 

amtmand Rosenørn. 
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   I 1835 blussede diskussionen om, hvad 

man skulle gøre med silkeborgskovene op 

igen. Det spørgsmål, der blev rejst, var det 

helt centrale, om skovene skulle gøres til 

kgl. domæne – det vil sige en gang for alle 

sikres som vedvarende statsejendom. Hof-

jægermester Krogh, der havde overadmini-

strationen af skovene blev i 1835 bedt om 

at udtale sig i spørgsmålet, og i sin be-

tænkning til Rentekammeret leverede han 

et meget engageret indlæg til fordel for en 

domænisering af silkeborgskovene. Krogh 

skriver: ”Sålænge jeg har kendt de skønne 

og betydelige silkeborgske skove og ledet 

deres behandling, har det været mit ønske, 

at denne i sit slags eneste skovejendom i 

landet måtte sikres en vedvarende god 

behandling, - måtte sættes i den tilstand, at 

den kunne vedvarende danne et middel-

punkt for beholdningen af gode skove i en 

af Danmarks vigtigste provinser, der så 

meget har lidt af skovforødelse – med et 

ord, måtte fra den uvisse stilling, hvori den 

hidtil har været, og hvor den til enhver tid 

ved en vindesyg privatmands måske over-

ilede bud kunne blive givet til pris for 

ødelæggelse, gå over til at blive vedvaren-

de statsejendom, hvortil den fremfor alle 

andre privatskove i landet aldeles er egnet. 

At dette sker må jeg altså i enhver hen-

seende og med al den iver, som min inte-

resse for disse skove indgyder, anbefale.” 

 

Den konkrete anledning, til at spørgsmålet 

om skovenes domænisering kom op på 

netop dette tidspunkt, var, at klædefabri-

kant Bruun havde henvendt sig med et 

tilbud om at købe Silkeborg med den hen-

sigt at anlægge en fabrik. Det Rentekam-

meret var interesseret i at få undersøgt i 

denne sammenhæng, var om man uden at 

skade skovene kunne frasælge resten af 

godskomplekset Silkeborg, der foruden 

selve Silkeborg hovedgård også omfattede 

en mølle, noget bøndergods, nogle tiender 

m.v.  

   Krogh kunne generelt gå ind for et salg af 

hovedgården, men havde nogle forbehold 

vedr. salg af nogle fæste- og lejehuse, der 

lå inde i selve skovene eller var placeret 

tæt  ved disse.  

Også den kgl. godsinspektør Bindesbøll 

der administrerede flere af de jyske stats-

godser blev bedt om at udtale sig om 

spørgsmålet. Han var stort set enig med 

Krogh, idet også han anså det for vigtigt at 

disse ”betydelige skovstrækninger ingen-

sinde kommer i privat mands eje, thi disse 

skove burde vel sikres landet for den kom-

mende tid.” 

 

Efter at man således havde indhentet diver-

se betænkninger, besluttedes det endelig i 

august 1837 at gøre silkeborgskovene til 

kgl. domæne altså til statsejendom. Man 

gjorde hermed en ende på den uvisse stil-

ling, de i realiteten havde befundet sig i 

siden tvangsauktionen i 1823. Skovene 

blev nu såvel reelt som formelt adskilt fra 

det øvrige godskompleks. Der blev udar-

bejdet en jordebog, hvoraf det fremgår, at 

der foruden skovene også hørte en del 

gårde og huse til disse domæneskove. 

   Mange af husene blev benyttet til boliger 

for skovens egne folk, og skovvæsenet var 

generelt ikke meget for at lade folk, der 

ikke på en eller anden måde var tilknyttet 

forstvæsenet, bo i gårde og huse inden for 

skovens domæne. Der er en helt klar ten-

dens til at forbeholde skovejendommene 

for skovrider, skovfogeder, opsynsmænd 

og skovarbejdere. Denne linie er helt tyde-

lig, efter at staten har overtaget Silkeborg 

hovedgård med skovene i 1823 og især 

efter domæniseringen af skovene i 1837, 
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hvorved de blev en integreret del af det 

statslige skovvæsen.  

   Der var blevet klare grænser mellem 

skoven, og det der ikke hørte til skoven. 
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Ideen til eventyret  
Ib og lille Christine? 
Af Vagn Lihn Kristensen 

H.C. Andersen besøgte, som vi ved, flere 

gange familien Drewsen på Silkeborg 

Papirfabrik. Ved sine besøg rundt i landet 

tog H.C. Andersen ofte på små udflugter. 

Således også ved sine besøg i Silkeborg i 

1850, 1853 og 1859, hvor nogle af hans 

udflugter gik til Sejs Hede, sikkert både for 

at nyde den storslåede natur, og den sande-

de hede med sit blomstrende tæppe af lyng. 

I 1855 udkom et af H.C. Andersens even-

tyr, Ib og lille Christine, med illustrationer 

af Vilhelm Pedersen. Ideen og inspiratio-

nen til eventyret har H.C. Andersen sikkert 

fået ved sine besøg på Sejs Hede. Når man 

læser eventyret, kan man sagtens forestille 

sig, at handlingen foregår her.  

 

Her traf han hedens beboere og deres børn. 

En af de familier som H.C. Andersen 

sikkert er standset op ved, boede dengang  i 

den første del af Sejs, i dag Ålykkevej ned 

mod Sejs Snævringen.  

 

Og hvordan ved jeg så det? Jo, H.C. An-

dersen skriver i eventyret Ib og lille Chri-

stine: ”den syvårs dreng, husets eneste 

barn, sad og så til, skar i en pind, skar sig 

også i fingeren, men en dag havde han 

snittet to stykker træ, så at de så ud som 

små træsko”. 

 

Jeg tror, at jeg har disse små træsko! Om-

kring 1950 fik jeg af min bedstemor Jo-

hanne, født 1878 på Sejs Hede nogle små, 

snittede træsko. Hun havde fået dem af sin 

far Jens, min oldefar, som også var født på 

Sejs Hede. 

   Jens, min oldefar, havde fortalt min 

bedstemor, at træskoene havde han selv 

skåret som dreng. Da min bedstemor for-

ærede mig træskoene, fortalte hun mig 

samtidig om heden, om sit barndomshjem 

og om familien på Sejs Hede. 
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Her ved H.C. Andersens 200 års fødsels-

dag læste jeg eventyret Ib og lille Christine 

igen. Pludselig kunne jeg se, at flere ting 

fra H.C. Andersens besøg på Sejs Hede, og 

eventyret Ib og lille Christine  kunne passe 

på min oldefar Jens og hans forældre, som 

altid har boet på Sejs Hede. 

   Jeg vil nu fortælle, hvorfor jeg tror, at det 

var min oldefar, som H.C. Andersen så 

snitte de nævnte træsko på Sejs Hede og 

som således gav digteren inspiration til det 

nævnte eventyr. 

 

Sejs Hede var midt i 1800-tallet blot en 

kratbevokset hedestrækning, som  af bøn-

derne i Hårup blev kaldt Sønder Hede. 

Heden blev brugt som fælles overdrev, 

hvor får og kreaturer kunne gå løse og 

græsse, bevogtet af en hyrde. 

   Ved folketællingen februar 1834 bor der 

ingen mennesker på Sejs Hede. Måske der 

i sommermånederne har boet nogle hyrder 

i de af bønderne i Hårup opførte lynghytter 

ned mod Sejs Snævringen. 

 

Min tipoldefar, Christian Pedersen, får den 

9. december 1839 et fæstebrev fra selvejer-

gårdmand Anders Jensen, Haarup by, på et 

areal på Sejs Hede, Matr. nr. 7c-Sejs, med 

de på parcellen opførte bygninger for 300 

Rd. Jordskyld er vurderet til 3 Fdk. 2 Alb. I 

købet er indbefattet ”Gravning i den så-

kaldte Sindbjerg Mose”. Der udstedes først 

senere et skøde, læst den 30. december 

1849. 

 

Min tipoldefar var prammand og min 

tipoldemor vogtede får på Sejs Hede, da de 

flyttede dertil fra Skellerup mellem 1839–

1840. Det må antages at Mette og Christian 

Pedersen boede i en af de hytter, som 

gårdmændene i Hårup havde ladet opføre. 

 

Ved folketællingen i 1840 bor der fire 

familier på Sejs Hede: 

Hus nr. 48: Christian Pedersen og hustru 

Mette samt 3 børn;  Ane 14, Maren 10, 

Peder 3 år. 

Hus nr. 49: Hans Pedersen og hustru Ma-

ren samt 4 børn; Niels 14, Christen 10, 

Jens 8, Johannes 1 år. 

Hus nr. 50: Jochum Boue og hustru Ane 

samt 1 barn; Jens Ahren 12 år. 

Hus nr. 50: Rasmus Mikkelsen og hustru 

Inger samt 3 børn; Jens Peder 13, Peder 7, 

Maren 1 år. 

 

Ved folkeoptællingerne er Sejs og Svejbæk 

opført hver for sig, de her opførte personer 

var boende i Sejs. Et lignende antal perso-

ner boede i Svejbæk. Sejs består af jord-

arealer fra gårdene i Hårup og Svejbæk er 

jord fra Linå by. 

    Ved folketællingen i 1845 bor der fem 

familier på Sejs Hede, nemlig 

Hus nr. 42: Christen Mortensen og hustru 

samt 4 børn; Peder 10, Niels 8, Morten 4, 

Johanne Marie 1 år. 

Hus nr. 43: Anders Rasmussen og hustru 

Ane Marie samt 2 børn; Rasmus 4, Ane 

Margrethe 1 år.  

Hus nr. 44: Christian Pedersen og hustru 

Mette samt 3 børn; Johanne 15, Peder 8, 

Jens 4 år. 

Hus nr. 45: Jens Hansen og hustru Kjersten 

Marie samt 2 børn; Hans Peter 1, farens 

søn Jens 18 år 

Hus nr. 46: Hans Jørgen Nielsen og hustru 

Ane Marie samt 3 børn; Karen Marie 6, 

Ane Kjerstine 4, Ane Kathrine 2 år. 

Der er noteret, at der er tre, som er beskæf-

tiget som daglejere, en som prammand og 

daglejer, en som træskomand samt en ung 

mand der er i træskolære. 

Personer; 10 voksne, 1ung mand på 18,  7 

drenge (1- 10 år), 6 piger (1 – 15 år). 
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Ved folketællingen i 1850 bor der nu 10 

familier i 7 huse på Sejs Hede. En af fami-

lierne er min tipoldefar med familie. 

Christian Pedersen 43 år gift Husmand og 

Pramfører 

Mette Jensdatter 51 år   gift Hans 

Kone 

Peder Christiansen 13 år   Deres Søn 

Jens Christiansen     8 år    Deres Søn

  

Der er skrevet, at en er prammand, to er 

træskomænd resten er husmænd og dagle-

jere. 

Personer; 19 voksne, 15 drenge (1- 15 år), 

11 piger (2 – 15 år). 

 

Alt taler for, at H.C. Andersen besøgte og 

talte med Christian Pedersen, som i folke-

tællingerne er opført som husmand og 

pramfører.  

   Jens’ far var husmand, som flere andre på 

Sejs Hede, og jeg ved, at Jens og hans far 

også lavede træsko. Som prammand var 

der kun en, nemlig Jens’ far, Christian 

Pedersen.   

 

Folketællingerne viser også, at der kun 

boede ganske få personer på Sejs Hede. Ib 

fra eventyret omtales som en 7 års dreng 

og Jens er 9 år i 1850.   

   I lyngtørvhuset på Sejs Hede i eventyret 

Ib og lille Christine, boede Christine. Og 

Jens boede også i et lyngtørvhus på Sejs 

Hede, så måske har H.C. Andersen besøgt 

Jens og hans forældre netop i deres lyng-

tørvhus.  

 

Elise Christensen, almindeligt kaldet Lise 

Sindbjerg fortæller, i sine erindringer fra 

Sejs: "Sejs Hede var et fuldstændig øde og 

stille landskab, der kun var bevokset med 

lyng og selvsået kratbevoksning. Nede ved 

Brassø boede der nogle folk, der ved at 

grave sig ind i sandbrinken fik sig lavet en 

hel lille hule. Når de fyrede i hytten steg 

røgen op igennem et hul i loftet, det så 

spøjst ud når der steg røg op midt fra lyng-

fladen".  

    

Endelig omtaler H.C. Andersen pramman-

den, Ibs far. Jens’ far var også prammand 

og havde sin pram – Kaag liggende i vigen 

ved  Hundekrogen, i dag ”Valdemars Vig”.  

Jens’ far sejlede som Ibs far i eventyret, 

også med træ fra skovene ned til Silkeborg 

Papirfabrik. 

   Vi ved, at der på Svejbæk Hede (Kilde-

toften) engang lå et taterhus. Hvor længe 

det har ligget her, er der vist ingen, der 

rigtigt ved, men H.C. Andersen nævner 

også i eventyret en taterkone, som kom et 

”liden stykke fra Sejs Hede”. 

 

I sine dagbøger og breve omtaler H.C. 

Andersen sine små udflugter på egnen. 

Således skriver han, ”Jeg har i øvrigt klip-

pet og klistret en ganske phantastisk Lyse-

skærm til Fruen (Drewsen), imellem driver 

jeg ene om ad Heden til, eller fisker eller 
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går og optegner mine Naturstudier for 

tilkommende Digtninger”. 

 Eventyret Ib og lille Christine er en fin 

lille fortælling, som nu engang H.C. An-

dersen kunne skrive. Om Jeppe-Jæns, der 

drev sit lille husmandssted inde i skoven på 

nogle magre jorder. Sandet skinnede igen-

nem den tynde Rug, skriver H.C. Ander-

sen. Jeppe-Jæns var om vinteren en flittig 

træskomand, der endda havde en træsko-

karl til hjælp. Og her i dette husmandssted 

er det, vi finder sønnen lille Ib. 

   Prammanden, som boede i lyngtørvhuset 

på Sejs Hede, havde datteren lille Christi-

ne. De to  jævnaldrende børn havde stor 

glæde af hinandens selskab.  

 

Vi oplever i fortællingen, hvordan børnene 

er med i prammen til Silkeborg, hvor der 

bliver købt et stort knippe ål og en slagtet 

gris. Efter et uheld med prammen, hvor de 

tabte den indkøbte gris i vandet, løber de 

ind i skoven,  hvor de farer vild. Vi hører 

om deres færden i den store skov, hvor de 

oplever fuglene og skovens dyr, og om 

deres møde med taterkvinden, som forærer 

dem nogle lykkenødder. Alt sammen for-

talt i H.C. Andersens stil. 

 

Senere kommer Christine ud at tjene på en 

Kro på Herning-egnen. Og sorgen rammer 

Ib, da han erfarer, at lille Christine har set 

sig glad i sønnen på Kroen, og flytter over 

til ham i København. 

   Ib går en forårsdag og pløjer, da et guld-

stykke viser sig i den sorte muld. Herreds-

fogeden bliver underrettet, og Ib drager til 

København for at hæve sin findeløn. 

 

Her på gaden møder han en lille fattig pige. 

I gadelyset så han lille Christine, ganske 

som han huskede hende fra Sejs Hede. Ib 

gik med ind i det fattige hus, op i et kam-

mer under taget, hvor den lille, fattige 

piges mor ligger syg i sin seng. 

Og naturligvis slutter H.C. Andersens 

eventyr Ib og lille Christine, som det bør: 

   ”Er der noget, jeg kan hjælpe Eder med!, 

sagde Ib. Den lille fik mig fat, men jeg er 

selv fremmed her i staden. Er her ingen 

naboer eller nogen, jeg kan kalde på!” – og 

han løftede hendes hoved, det var Christine 

fra Sejs Hede! Og eventyret slutter med, at 

Christines datter følger med Ib hjem til 

Sejs Hede. 
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Fra træimprægnering til dørfabrik 

Af Kurt N. Christensen 

Imprægnering af ledningsmaster og 

telefonpæle 

I årene efter første verdenskrig vandt elek-

triciteten stærkt frem, og der blev brug for 

store mængder ledningsmaster og telefon-

pæle. Denne chance udnyttede tre personer 

i Silkeborg inden for savværksfaget i 1924, 

idet de gik sammen og startede et savværk 

og imprægneringsanstalt på hjørnet af 

Sølystvej og Højvangen (nu Lollandsgade) 

i Silkeborg. De tre mænd var G. Jenssen-

Tusch, der i forvejen drev et savværk på 

Borgergade, L. Høy, der drev Palsgård 

Savværk, og fabrikant J.A. Nielsen, der 

drev imprægneringsanstalten "Jylland" i 

Nørre Snede samt en lignende virksomhed 

i Vamdrup. 

   Da behovet for master var stort, og der 

var en god pris på træ til dette formål, blev 

der foretaget store indkøb. Men som følge 

af deflationen der fulgte i mellemkrigsåre-

ne og især sidst i 20'erne, faldt prisen på 

træ meget drastisk fra omkring 100 kroner 

til 16 kroner pr kubikmeter. Årsagen var 

udelukkende Tysklands meget ustabile 

valutaforhold, der trykkede priser på im-

prægnerede master i Danmark.  

   Faktisk havde de tre savværksejere på det 

tidspunkt forkøbt sig, og de skulle derfor af 

med træet på bedste måde. Det var bag-

grunden for, at de i fællesskab startede et 

savværk og en imprægneringsanstalt. På 

savværket opstod en produktion af embal-

lagekasser og træuld, mens kun en mindre 

del af træet blev forarbejdet til ledningsma-

ster og telefonpæle. 

   Kort efter starten, i 1926, døde G. Jens-

sen-Tusch, mens L. Høy trak sig ud af 

firmaet. Tilbage stod fabrikant J.A. (Due-

lund) Nielsen alene med firmaet, som han 

opløste og solgte savværket til Rasmus 

Møballe, der i 1939 flyttede det til Gød-

vadvej, (nuværende Nørrevænget). Her er 

det stadig beliggende, men med en anden 

ejerkreds, der fortsat arbejder med fabrika-

tion af lastpaller. Den tilbageværende del 

af imprægneringsanstalten blev derpå 

flyttet til Færgebakken i Alderslyst, hvor 

Duelund Nielsen ejede et større areal, og 

da virksomheden var flyttet, blev grunden 

solgt, hvorefter andelsboligen i 1940-41 

opførte "Solvang" på arealet på hjørnet af 

Højvangen (Lollandsgade) og Sølystvej. 

Navnet Duedal, var en tilføjelse J.A. Niel-

sen gjorde, efter at han købte en gård, der 

var beliggende ved Kjellerup.  

 

Midtjyllands Imprægneringsanstalt 

J.A. Nielsen, der nu var alene om impræg-

neringsanstalten, gav virksomheden navnet 

Midtjyllands Imprægneringsanstalt og 

fortsatte med at imprægnere træstammer på 

Færgebakken, indtil han sidst i 1930'erne 

solgte hele arealet til Arbejdernes Bygge-

forening i Alderslyst, der i 1944-45 opførte 

"Færgegården" dette sted. Imprægnerings-

anstalten blev derpå flyttet helt uden for 

byen, til det område der senere blev en del 

af industriarealet nord for Nordre Ringvej. 

Her blev produktionen udvidet til det dob-

belte. 

   J.A. Nielsens tre virksomheder var efter 

datidens forhold en betydelig arbejdsplads, 
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med otte funktionærer og 65 arbejdere. 

Nielsen var en meget afholdt arbejdsgiver 

og en stor personlighed, der satte sit præg 

på flere fronter. Han gik blandt andet 

stærkt ind for afholdssagen og Moralsk 

Oprustning, og han samlede med jævne 

mellemrum sine medarbejdere fra virk-

somhederne til møder omkring disse em-

ner. 

 

Imprægneringsmetoden 

Imprægneringen af de anvendte granstam-

mer foregik efter saftfortrængnings-

metoden. Granstammerne blev hentet hjem 

fra omegnens plantager på firmaets egne 

lastvogne og blev læsset af på kraftige 

bukke, hvorefter de blev rettet ind med 

rodenderne i lange lige rækker, side om 

side. Derefter blev der fastgjort et beslag 

på rodenden af træstammerne. Beslaget 

blev fastholdt af jernkroge med modhage-

re, der blev slået ind i rodenden, og på 

beslaget var der monteret slanger til im-

prægneringsvæsken. Under og foran ro-

denderne var der en afløbsrende til opsam-

ling af overflødig imprægneringsvæske, 

som var en 2 procent kobbersulfatopløs-

ning. 

   Når den lange række af granstammer var 

gjort klar, blev der sat tryk på væsken, og 

efter 2-3 ugers forløb, kunne en grøn væ-

ske iagttages i den øverste ende af masten. 

Det var tegn på, at den giftige blåsyre 

havde fortrængt cellesaften. Når træstam-

merne således var imprægneret, blev be-

slaget fjernet, hvorefter arbejdere gik i 
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gang med at fjerne barken med båndknive. 

Knaster og rester af grenstumper blev 

fjernet med økse. Det var en klar fordel, at 

imprægneringen skete så hurtigt som mu-

ligt, efter at træerne var fældet, for jo mere 

frisk træet var, des lettere trængte impræg-

neringsvæsken op gennem stammerne. Det 

samme var tilfældet med afbarkning og 

afhugning af knaster, som jo skete efter 

imprægneringen. De lange slanke træ-

stammer var derefter forvandlet til næsten 

uforgængelige elmaster og telefonpæle, og 

nogle af disse findes stadig, hvor luftled-

ningerne endnu ikke er erstattet af jordkab-

ler. 

   Der bredte sig en herlig duft af gran og 

harpiks i kvarteret på Færgebakken, men 

for at gøre opmærksom på faren for for-

giftning på arbejdspladsen, var der opsat 

store skilte med dødningehoveder. Det 

afholdt nu langtfra beboerne i Alderslyst 

fra at hente barken, som blev brugt som en 

glimrende brændsel under gruekedlen, når 

storvasken skulle ordnes. Harpiksholdige 

knaster var særlig efterspurgte for brænd-

værdien. At barken udskilte den farlige gift 

dioxin ved forbrænding, var der ingen, der 

vidste noget om dengang. Det var ikke 

alene beboerne, der fyrede med barken, det 

nærliggende Alderslyst Mejeri aftog alt, 

hvad der ikke blev hentet af andre, og nød 

godt af barkaffaldet, som supplement til de 

sparsomme brændselstildelinger mejeriet 

fik under besættelsen.  

   I det hele taget vidste man ikke så meget 

om giftstoffer på arbejdspladserne den-
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gang. Men det at afbarke imprægnerede 

granstammer, blev dog betragtet som sær-

ligt usundt. De folk, der udførte arbejdet 

med båndknive og økser, blev ofte i svær 

grad udsat for angreb af imprægneringsvæ-

sken. Så for at skåne sig for forgiftninger, 

brugte de store læderforklæder. Det ville 

nok også have hjulpet med beskyttelses-

handsker, men de var endnu et ukendt 

begreb. Derfor pådrog arbejderne sig ofte 

forgiftninger, og fik udslæt på hænder og 

arme ved direkte berøring med de impræg-

nerede træstammer.  

   Ledelsen erkendte, at især arbejdet med 

afbarkning nok var lidt mere end usundt, 

men ligefrem livsfarlig var processen ikke, 

påstod man. Og det er da også rigtigt, at 

flere imprægneringsarbejdere blev meget 

gamle. Så der opstod ingen uenigheder 

omkring spørgsmålet. Derimod enedes 

parterne om så vidt muligt at rette sig efter 

nogle advarsler ud over dødningehoveder-

ne. Blandt andet blev der ophængt et stort 

skilt på toilettet, hvorpå der stod: "HUSK 

at vaske hænderne FØR toiletbesøg". Da 

virksomheden omkring 1940 blev flyttet ud 

i det nuværende industrikvarter ved Nordre 

Ringvej, besluttede ledelsen af omtalte 

årsager, at det skulle være slut med brugen 

af blåsyre. Man gik derefter over til at 

bruge en opløsning af arsenik. 

   Under besættelsen kneb det med at få 

væsker til imprægneringen. Derfor blev 

træstammerne ikke altid imprægneret så 

godt, som i "gamle" dage. Det erfarede 

flere elektrikere, der kravlede til tops i en 

"krigsmast". Nogle af dem blev slemt 

invaliderede, når de styrtede ned, efter at 

masten knækkede ved jordskorpen.  

    Ledningsmaster og telefonpæle afløstes 

efterhånden af gitterjernmaster, og i dag 

nedgraves de elektriske kabler i jorden. 

Derfor var der i 1992 kun fire imprægne-

ringsfirmaer tilbage i Danmark, der endnu 

producerede imprægnerede elmaster. For-

bruget var da faldet til mellem 2000-3000 

master om året, fortrinsvis til udskiftninger. 

 

Hans Buchreitz Imprægneringsanstalt 

Der blev etableret endnu en imprægne-

ringsanstalt i Silkeborg. Den blev startet af 

Hans Buchreitz i Ebstrup i 1934. Han var 

26 år gammel, da han overtog sin fødegård, 

Ebstrup Skovgård, efter forældrene. På det 

tidspunkt var det dårlige tider for landbru-

get. En ko kostede 65 kroner og en slagte-

rigris 32 kroner. Det var priser, der ikke 

kunne forrente gården. 

   Alligevel var Hans Buchreitz fuld at 

optimisme til det landbrug, der trak i ham. 

Og han var desuden indstillet på at afprøve 

andre muligheder. Blandt andet fældede 

han grantræerne i gårdens tilhørende skov, 

i den hensigt at sælge træet til opskæring til 

tømmer.  

   Men skovdrift var ofte før i tiden ikke 

den bedste branche, da markedet var hårdt 

presset. Men til alt held skete der netop på 

samme tid en kraftig udbygning af elektri-

citetsforsyningen. Herved så Hans Buch-

reitz chancen for at imprægnere nogle af 

sine træstammer. Han begyndte på et min-

dre areal på Ebstrup Skovgård, hvor der 

var plads til 65 master ad gangen. Den 

færdige produktion af imprægnerede ma-

ster blev solgt til telefonselskaber og el-

værker. Det gik så godt med afsætningen, 

at det ofte blev nødvendigt at opkøbe træ 

til imprægnering. Den udvikling medførte, 

at Hans Buchreitz begyndte at handle med 

grantræ til anden side. 

 

Imprægneringsanstalten 
Da der viste sig at være god afsætning for 

langt flere master, end der kunne leveres 

fra Ebstrup, købte Hans Buchreitz i 1941 et 
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jordareal beliggende på Viborgvej 13, af 

gartner Aage Rasmussen, Silkeborg Plante-

skole. Snart derefter blev imprægnerings-

anstalten flyttet til dette sted, hvor der med 

tiden blev opbygget en større industri, der 

foruden imprægneringsanstalten kom til at 

omfatte et savværk samt en produktion af 

spånplader og døre, hvor der kom mange 

mand i arbejde.  

   Da Hans Buchreitz flyttede sin impræg-

neringsanstalt, foregik imprægneringen 

stadig efter den gammelkendte metode med 

en blanding af kobbervitriol og blåsyre 

presset op gennem stammerne med et par 

atmosfærers tryk. Denne metode blev i 

1956 ændret til det tyske Geweche-system. 

Der blev til formålet opført en ny fabriks-

bygning, hvor først afbarkning og påføl-

gende imprægnering fandt sted.  

   I modsætning til den gamle metode, blev 

træstammerne nu afbarket før imprægne-

ringen. Det skete delvis automatisk med en 

maskine, der blev sænket ned over en 

træstamme, der sagtelig roterede, mens 

barken blev revet af. Derefter blev stam-

merne sænket ned i lange kar med impræg-

neringsvæsken. Den gamle metode kræve-

de som tidligere omtalt 2-3 ugers 

imprægnering, hvorimod den nye metode 

skar processen ned til 3-4 døgn. På det 

tidspunkt var der 12-14 mand i arbejde ved 

imprægneringsanstalten. Men selv om 

produktionen steg betydeligt, blev det ikke 

nødvendig med en egentlig udvidelse af 

denne del af virksomheden. Det skyldtes 

dels den mere rationelle metode, men også 

det faktum, at der på det tidspunkt var 

indført en kvoteordning med levering af 
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master til offentlige virksomheder på det 

danske marked.  

   Derimod krævede metoden en ombyg-

ning, der blev realiseret ved et mageskifte 

mellem imprægneringsanstalten på Vi-

borgvej og Dansk Spånplade Kompagni på 

Ballevej, (nuværende Nørrevænget) efter et 

fælles køb af mere jord fra Silkeborg Plan-

teskole. Det tilkøbte areal blev derefter delt 

til gavn for begge virksomheder. Nye 

maskiner til imprægneringsanstalten blev 

installeret i en ny 200 kvm stor bygning. 

Produktionen af master faldt, efter at tele-

fonselskaberne gik over til at lægge kabler 

i jorden, til fordel for de mere sårbare 

luftledninger. Derimod aftog elværkerne 

endnu flere master. Midt i 1960'erne blev 

der imprægneret omkring 2000 kubikmeter 

mastetræ om året.  

   Desværre var hverken Buchreitz 

Træimprægnering eller andre lignende 

virksomheder omkostningsfrie med hensyn 

til miljøskader. I 1993 viste en undersøgel-

se, at den 2500 kvm. grund under firmaet 

siden 60’erne var forurenet med tungmetal-

ler fra imprægneringsvæsker. Virksomhe-

den og dens kundekreds var på det tids-

punkt overtaget af firmaet Collstrup Dansk 

Træimprægnering, hvorefter Buchreitz 

Træimprægnering var et firma uden aktivi-

tet, men grunden var stadig ejet af H. 

Buchreitz.  

   Indtil 1976 var det tilladt at bruge de 

anvendte imprægneringsvæsker. Først ti år 

senere blev firmaet gjort opmærksomt på, 

at produktionen var i strid med loven, og at 

grunden blev betegnet som ”hot-spot” 

forurenet, hvilket betød overordentligt 

forurenet. Forskellige tungmetaller som 

krom og arsen sivede langsomt ned i jorden 

med regnvandet og var på vej ud i Lang-

søen, som i forvejen var godt forurenet af 

affaldsvand fra Silkeborg Gasværk. Men 

selv om det ville koste et par millioner 

kroner, var Midtjysk Imprægneringsanstalt 

indstillet på at rydde op på grunden. 

 

Millingbæk Savværk 

Syd for Borre Sø ligger den idylliske 

Slåensø, der udelukkende får sit tilløb i 

form af grundvand, og derfor er søen en af 

Danmarks reneste. Slåensøs afløb til Bor-

resø sker gennem Millingbæk, opkaldt 

efter millinger, små fisk, som lever i bæk-

ken og som i gydetiden om foråret optræ-

der i store stimer.  

    I 1857 lejede en driftig mand, H. Otte-

sen, et jordstykke omkring Millingbæk og 

foretog derefter en opdæmning af Slåensøs 

afløb, så der blev en faldhøjde på et par 

meter, nok til at drive en benmølle, der 

blev trukket via et vandhjul. Fabrikationen 

af benmel startede i 1858 på basis af ben, 

der blandt andet blev indsamlet i Silkeborg 

og herfra med pramme sejlet til Slåensø. H. 

Ottesen opførte flere bygninger på stedet, 

og hans bror, R. Ottesen, anlagde samme 

sted  Millingbæk Savværk.  

   I en bygning i forbindelse med savvær-

ket, blev der indrettet et traktørsted, "Re-

staurant Savværket". Med tiden gled sav-

værket ud af drift, hvorefter der blev 

etableret en træskofabrik, som omkring 

1945 blev opkøbt at direktør Fenger, Svej-

bæk Træskofabrik, der flyttede træskofa-

brikationen til Svejbæk. 

  På det tidspunkt, omkring 1945 til 1951, 

var Millingbæk Savværk ude af drift, men i 

en bygning var der endnu gang i en pro-

duktion af værktøjsskabe, syskrin i flere 

størrelser, flotte lakerede officersbøjler i tre 

størrelser, håndtag til svingplove og ligki-

ster, knopper til rullegardiner og gardin-

stænger og måske flere andre artikler. 

   Maskinerne der fremstillede disse ting, 

blev trukket af en elmotor, der fik strøm fra 
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en vandkraftdynamo, der var installeret ved 

opstemningen ved Millingbæk. Hvis dy-

namoen ikke kunne producere strøm nok til 

maskinerne og lys til "Restaurant Savvær-

ket", kunne der startes en dieselmotor. 

   Under loftet i trævirksomheden var der 

ophængt en gennemgående aksel, hvorpå 

var anbragt remskiver ved hver enkelt 

maskine. Når f.eks. et parti håndtag var 

drejet, blev de smidt i en stor tromle, hvor 

der blev tilsat bivoks, og efter en tid i 

tromlen, var tingene helt glatte og fine.  

   "Restaurant Savværket" var indrettet i en 

toetagers træbygning, der var opført af 

fabrikant van Deurs, Ry Mølle. Restauran-

ten fik stor søgning, men skovrestauranten 

brændte desværre ned sammen med træ-

virksomheden 4.-5. august 1951. 

   Trævirksomheden blev overtaget af Hans 

Buchreitz, der flyttede produktionen til 

Viborgvej, hvor den fortsatte i træbarakker, 

som Hans Buchreitz købte som tyske efter-

ladenskaber på Rye Flyveplads, og som 

indtil da havde været brugt som bolig for 

tyske flygtninge. Denne produktion blev 

solgt til en fabrikant Johs. Kragh, der dog 

aldrig fik balance i regnskabet, hvorfor 

produktionen stoppede.  

 

Savværk, døre og spånplader 
Hans Buchreitz startede i 1944 et savværk 

på Viborgvej. Ideen var at opskære f.eks. 

skæve træstammer, træer, som var uegnede 

til master, til bygningstømmer. I 1959 blev 

savværket automatiseret med indførelsen af 

det svenske system ARI, der betød en 

væsentlig lettelse af hele arbejdsgangen, 

specielt for de ansatte. Den årlige produk-

tion var på det tidspunkt på omkring 

10.000 kubikmeter grantræ, hvoraf de ca.  

2000 kubikmeter gik til masteproduktion, 

mens resten blev skåret op til tømmer og 

brædder. 

   Omkring 1956 påbegyndte Hans Buch-

reitz en produktion af spånplader. I starten 

var produktionsmetoden meget enkel, men 

da ledelsen fornemmede, at affaldstræ fra 

masteproduktionen kunne udnyttes, blev 

der indkøbt nye maskiner med mulighed 

for en stor produktion. Det var en fornuftig 

disposition, for faktisk var det umuligt at 

afsætte affaldstræ, der som brændsel blev 

slået af markedet af flaskegas.  

   En medvirkende årsag til succesen var, at 

firmaet lavede spånpladerne i det gamle 

format 4 gange 8 fod, eller 122 gange 244 

cm, mens andre spånpladefabrikker levere-

de plader i betydelig større mål. Desuden 

kunne spånpladerne fra Buchreitz i et vist 

omfang leveres i mål efter ønske. 

Dørfabrikken 

I 1954 var der en betydelig fabrikation af 

døre, men den del af fabrikken nedbrændte 

totalt. Da virksomheden blev genopbygget, 

skete en kraftig udvidelse af produktionen. 

   1960 gik hele produktionen til hjemme-

markedet, ordrer fra udlandet kunne over-

hovedet ikke effektueres. Det skyldtes dels 

den store byggeaktivitet, der var i Dan-

mark, på Færøerne og i Grønland, og sam-

tidig ekspanderede produktionen af danske 

møbler til udlandet, hvortil der blev brugt 

store mængder af spånplader.  

   I 1961 opnåede firmaet et stærkt for-

spring med hensyn til levering af døre, idet 

produktionen blev lagt an på fuldstændig 

færdige døre. D.v.s. at dørene blev leveret 

med dørkarme, hængsler og lukketøj, fuld 

færdig monteret og lakeret fra fabrikken. 

Det var genialt, og det kom blandt andet 

firmaet til gavn, da der indløb en ordre på 

levering af 40.000 døre til Danmarks Tek-

niske Højskole på Lundtoftesletten, da 

dette byggeri blev opført. Kapaciteten var 

nu så stor, at den også omfattede en eksport 



34 

til Tyskland, hvortil der i øvrigt også var en 

stor eksport af tømmer og brædder.  

   Hans Buchreitz var som beskrevet, en 

meget driftig mand, der satte meget i sving. 

Han fortæller  som 53-årig, at det ikke 

havde været hans mål, bestandigt at udvide 

sin virksomhed. Men det hele kom blot 

som en nødvendighed af, at der skete noget 

andet i firmaet. Han investerede det han 

tjente, og var tilfreds med resultatet. Sam-

menlagt havde hans virksomhed på det 

tidspunkt rådighed over 24.000 kvm, hvor-

af de 5000 kvm var bebygget, og der var 

omkring 80-90 mand i arbejde. 

 

Millionværdier gik tabt ved brand 

Virksomheden Hans Buchreitz på Viborg-

vej 13 blev flere gange hjemsøgt af ildløs. 

Den største brand fandt sted den 20. marts 

1974, hvor maskinsnedkeriet, dørfabrikken 

og kontorlokalerne totalt udbrændte, fak-

tisk i løbet af ti minutter. Alene af døre, var 

der et lager til en værdi af 800.000 kroner, 

som blev flammernes bytte. Avisen mente, 

at mere end 5000 tilskuere overværede 

branden. De var hidkaldt af brandbilernes 

tuden. Det blev beboerne i Alderslyst ofte 

gennem årene. Når brandbilerne var på vej 

på slukningsopgaver hos Hans Buchreitz, 

påstod man drillende, at brandbilerne i 

stedet for det kendte Ba-Bu Ba-Bu signal, 

sagde Buch-reitz, Buch-reitz. Fabriksbyg-

ningerne blev ikke genopført efter denne 

store brand. 
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En skovarbejder fra Virklund fortæller 

Af Preben Strange  

Skoventreprenør Ole J. Rasmussen, Ro-

senborgbakken 2, Virklund, fortæller føl-

gende om sin familie og deres mangeårige 

virke i skovene omkring Silkeborg: 

   "Jeg er født den 18. december 1929 i den 

ejendom, der lå over for skovløberstedet 

Nøjkærhus på Horsensvej i Virklund. Min 

fader var Marius C. Rasmussen, der stam-

mede fra Lysbro, og min moder Hertha var 

fra skovløberhuset ved Ørnsø.  

   Jeg er opkaldt efter min  bedstefader, Ole 

Rasmussen, der oprindeligt havde været 

skovløber i huset ved Jenskær, men han 

havde sin egen mening, og da han ikke var 

nogen spytslikker, ja så valgte han at blive 

løsarbejder i stedet for. 

   Omkring 1. verdenskrig blev bedstefar 

ansat i Knaps skov i Rustrup og boede på 

ejendommen Skovlyst ved Gjessø.  

    Min fader boede hjemme, og han blev 

ansat som engmester i Funderholme. Dette 

arbejde indebar, at han skulle passe 138 

tønder land eng og ligeledes holde 138 

kilometer grøfter i fineste stand. Han har 

fortalt, at det tog 8 timer at slå en tønde 

land eng med en ’hjølle’, og de brugte 

derfor de første 2-3 dage på at komme i 

træning, hvorefter kravet var 2 tønder land 

om dagen. Dvs. en arbejdsdag på 16 timers 

meget hårdt arbejde.  

   Faders søster Helene rev høet, og efter en 

2-3 dage med middagssol så skulle det 

vendes. Efter endnu nogle dage med sol 

blev det stakket. Når det skulle køres hjem, 

var der noget af det, de ikke kunne køre til 

på grund af den bløde bund, og det blev 

derfor båret ind på stænger.  

Om vinteren arbejdede fader i grøfter med 

oprensning af dem og Funder å. Han havde 

et par træskostøvler med ben, der gik op til 

taljen, og han smurte dem hver aften ind i 

svinefedt. De var fuldstændig tætte. I åen 

brugte han en særlig le, og  den slåede 

grøde flød  så ned ad åen og blev senere 

indsamlet, inden den nåede ud i Ørnsø. 

Min fader havde forinden været ude at 

tjene på bl.a. Brandegård, og han var mand 

for at tage fat. En dag hvor det var rigtig 

koldt, syntes han ikke, den unge 2. karl 

skulle ud og lod ham blive inde i stalden, 

og han præsterede selv at dække hele 

roekulen med jord på en dag. 

   Efter arbejdet som engmester, ernærede 

han sig ved løst arbejde i Vesterskoven om 

vinteren og ved teglværket i Lysbro om 

sommeren. Han boede stadig hjemme på 

Skovlyst og har fortalt om, hvordan han 

også har været med til at køre tørv fra en 

mose inde ved Bordinglund og til vand-

værket inde ved Kunstmuseet (ved Gu-

denåvej). 

   Tørvene skulle bruges til at opvarme det 

lokomobil, der drev vandværket under 1. 

verdenskrig. Han kørte med 2 stive vogne 

forspændt et par russere. Vognene var 

hægtet sammen, og de kunne rumme 8000 

tørv. Det var bedstefaderens heste, og han 

havde 3 russere, så der hele tiden var en, 

der kunne få en hviledag fra det hårde 

arbejde. Dette hang også sammen med, at 

det kneb med at skaffe hestene den rigtige 

føde under verdenskrigen.  

   Der blev kørt hele sommeren, og det blev 

til 2-3 ture om dagen, og til sidst var de 
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oppe på at køre med 9-10.000 tørv pr. tur. 

    I 1929 blev min fader ansat som skovlø-

ber i Sønderskoven  ved skovløberstedet 

Hyttekær. Det var dengang et to families-

hus, hvor vi boede i den ene ende og Thor-

vald og Thea Andersen i den anden ende. 

Huset var et rødt murstenshus med stråtag. 

Der hørte jord til, og vi havde det stykke, 

der gik langs med marken til Stenhule og 

hen mod Peblingebakken. Vores nærmeste 

nabo var et hus i Tanglund, som nu er 

forsvundet. 

   Hyttekær blev ramt af et lyn i 1936 og 

nedbrændte til grunden. Jeg så, hvordan 

skorstenen rullede ned ad taget. Ovre i 

Stenhule havde de set lynnedslaget og 

havde straks ringet til brandvæsenet, men 

det tog 3 kvarter, inden de kom, og da var 

huset nedbrændt.  

   Fordi jeg skulle i skole, ville min fader 

gerne til Virklund, og han blev derfor i 

1936 ansat som skovløber ved Nøjkærhus 

på Horsensvej. Stedet var bygget samtidig 

med og på samme måde som Ørnsøhuset. 

Det var dog spejlvendt og pudset. Der var 

ikke indlagt vand, og det skulle hentes fra 

en brønd nede ved jernbanen. Senere, 

omkring 1938/39, indlagde den sorte smed 

vand oppe fra vandværket på Thorsøhøjen. 

Indtil da skulle alt vand bæres op i et åg 

med 2 spande. Alene til storvask skulle der 

bruges 12 spande. Det klarede min fader, 

inden han gik på arbejde eller aftenen i 

forvejen. Jeg gik så og lyste vejen med en 

flagermuslygte. 

    

Til ejendommen hørte ½ tønder land tjene-

stejord og min fader plantede 65 frugttræer, 

ligesom han senere købte et stykke jord på 

Paradisbakken, hvor han dyrkede grøntsa-

ger med henblik på salg.  

   Jeg  kom i skole i 1937 og gik de første 
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par år hos lærer Jensen i lokaler, der var 

indrettet i vestenden af stuehuset til Virk-

lund Overgård. Lærer Jensen kom senere 

til Gjessø. 

   Da krigen kom, var det sognerådet meget 

om at gøre, at børnene først kom i den nye 

skole, der netop var blevet færdig. For der 

var en berettiget frygt for, at tyskerne ellers 

ville tage den. 

   Skolegangen var slut i 1944, og  jeg kom 

ud at tjene ved Arthur Hougaard i 

Sebstrup. Her var jeg i 7 måneder og fik 

400 kr. i løn, da jeg rejste. Han ville egent-

lig have givet mig en kvie i stedet for løn, 

men det ville jeg ikke have. Jeg skulle 

måske have taget kvien, for han solgte den 

og fik 431 kr. 

   Herfra kom jeg til Holger Lihn på Ryvej 

ved Rodelund. Det var en ejendom med 

kun 15 tønder land, og her blev jeg et helt 

år. Det var en god plads. 

    

I Virklund fik jeg plads i et år hos Johannes 

Refsgaard, der boede i den gård, der var 

flyttet ud på Østerlundvej i forbindelse 

med etableringen af jernbanen i 1927. Den 

bliver i dag kaldt slagter Brønds gård, fordi 

han ejede den en overgang (er den tidligere 

Østergård i Virklund). Gården havde da en 

besætning på 3 heste og 7-8 køer. 

  Jeg husker, at jeg en dag blev sat til at 

save brænde med gårdens sav, og jeg fandt 

hurtigt ud af, at den ikke duede, så jeg 

sagde til ejeren, at nu kører jeg op efter 

min faders sav, og det gjorde jeg. Inden 

aften var jeg færdig med arbejdet, for den 

kunne save! Refsgaard kunne godt se, at 

jeg havde sparet ham en masse arbejde og 

jeg fik 10 kr., som jeg afleverede til min 

fader, som tak for lån. Det var mange 

penge der i 40-erne. 

   16 år gammel kom jeg i plads hos forpag-

ter Anders Krogh i Rødbæk skovfogedsted. 

Forpagteren boede i en sidebygning over 

mod spanhuset og skovfogeden i stuehuset 

ud mod vejen. Jeg selv boede i karlekam-

meret ved siden af hestestalden. 

   Mit arbejde var at passe de to jyske heste, 

hvoraf den ene hed Hans og den anden 

Grethe. Grethe var ualmindelig galsindet, 

og hun ville både bide og sparke. Hun var 

så gal, at når jeg kørte på Horsensvej skulle 

jeg holde virkelig godt i tømmerne, for 

ellers kunne hun finde på at løbe tværs 

over vejen for at bide en cyklist. 

En aften jeg skulle fodre, kunne jeg godt 

mærke, der var noget i anmarch, og da jeg 

går op ad siden på hende for at give hende 

foder i krybben, prøver hun både at bide og 

sparke. Jeg har ikke anden mulighed end at 

krybe ind imellem hendes ben, og inden 

hun får sparket mig, rejser jeg mig op 

under bugen på hende. Og det tryk må have 

gjort hende så forskrækket, at jeg så kunne 

komme ud. 

   Fra den dag havde vi et tåleligt forhold, 

og hvis hun stadig prøvede til med at bide 

så fik hun med den knyttede hånd på mu-

len. Det gjorde somme tider lige så ondt på 

mig selv, når jeg ramte hendes tænder. 

   Den vinter var der ansat 19 skovfolk i 

Sønderskoven, og det var der, jeg begyndte 

at køre i skoven. Indtil da havde jeg i nøds-

tilfælde hjulpet min fader med at trække 

saven, når hans makker ikke kunne, men 

det var den vinter, mit egentlige arbejdsliv 

i skoven begyndte. 

   På det tidspunkt blev der skovet meget 

brænde til statslige institutioner og andre, 

der fik tildelt brændekvoter af staten. 

Brændet blev stablet efter rekvisitionerne 

og derefter afhentet og kørt væk af vogn-

mændene. 

   Der blev selvfølgelig også lavet kævler 

til møbelfabrikation og til træskofabrikken 

i Svejbæk. Træ med knaster i gik til gulv-
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fabrikation hos Junckers i Køge. Knastfri 

træ blev til stave i smørdritler. De  havde 

også en maskine til at lave optændingspin-

de. 

   Det var ikke alle kævler, jeg kunne flytte 

med de to jyske heste, men det kunne 

Anders Bjørnholt med sine 2 russere. Vi 

havde en kævle på 2,14 kubikmeter  i et 

stykke, og den klarede han at slæbe til 

vejen, men det tog 2½ time på blokvogn at 

få den helt ud til fast vej. Den endte som 

piloteringspæl i Århus havn.  

    

Den vinter skulle vi også rydde for sne 

både på de offentlige veje og skovvejene. 

Jeg styrede hestene, og en mand havde så 

fat i styrestangen, der sad på træsneploven. 

Ploven var beslået med jern, og det var 

noget af en kunst, at holde den på de stejle 

og skrå skovveje.  

   Efter Rødbæk kom jeg i arbejde hos min 

farbroder Richard, der på daværende tids-

punkt boede i Thorsøgården i Virklund. 

Den sommer havde han lejet en tørvemose 

i Fogstrup, og med den største hest, jeg 

nogensinde har kørt med, kørte jeg hans 

transportable tørveværk fra Virklund og ud 

til mosen. Hesten var en halv belgier og 

halv jysk og skimlet. "Den målte 2 tommer 

over 12 kvarter over ryggen" (ca. 185 cm). 

Ude i mosen blev værket placeret nær 

graven, petroleumsmotoren, ælteværket og 

dyndgraven var alt sammen placeret på 

blokvognen, så vi kunne lave helt op til 

13000 tørv på en dag. Det skal så også 

siges, at vi havde nogle gode læggepladser 

lige op ad maskinen. 

     

På Thorsøgården  har jeg også tilhørt ’stød-

tropperne’, idet vi tog stød op ude i Søn-

derskoven. Dette skete manuelt, eller ved 

at de blev sprængt af Richard med sort-

krudt, og de blev derefter kørt ned på 

Thorsøgårdens gårdsplads, hvor de blev 

savet på en rundsav og flækket og hugget i 

stykker til brænde.  

   Selve kvaset i skoven blev samlet af 9 

mand, der bundtede det og kørte det hen til 

kvasmaskinen, der så lavede det til pinde-

brænde eller optændingspinde. Det var 

noget godt komfur- og sommerbrændsel. 

Brændslet blev bl.a. solgt i København. 

   Den sommer arbejdede jeg også 2½ 

måned på Munkegården i Vinding, og det 

var en besværlig plads, for gårdejeren 

havde 37 køer gående i indhegningen, men 

det var nærmere 37 kronhjorte, for de fik 

for lidt at æde, hvorfor de hoppede over 

hegnet, og det var et værre arbejde at ind-

fange dem. 

   Til efteråret fik jeg en plads i Sjørslev 

ved Kjellerup og det var en god plads, hvor 

jeg var et år.  

    

 I den tid var jeg også på session og blev 

taget til Prinsens Livregiment i Viborg. 

Men indtil jeg kom ind som soldat, arbej-

dede jeg hos vognmand Gunnar Geert i 

Virklund, og jeg har læsset meget grus, 

korn og tørv med en skovl og greb. 

Vi kørte også brænde og bundgarnspæle 

fra skoven, hvorimod han ikke kunne have 

hele stammer på vognen.  

   Det kunne hans broder, Magnus Geert, 

og jeg har været med til at læsse en kævle 

på 6 kubikmeter på hans Dodge med hæn-

ger. Vi måtte grave baghjulene på Dodgen 

og hængeren ned og der blev så lagt 8 

volker (bjælker) op til ladet, og der var så 4 

heste til at trække kævlen op på ladet og til 

sidst lastbilen op af hullet. Kævlen blev 

brugt som køl på et skib. 

   Samme Magnus blev i øvrigt senere 

dræbt i Sønderskoven ved at en kævle, der 

var ved at blive trukket op på vognen med 
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en vire faldt tilbage og ramte ham i hove-

det, da viren sprang. 

   I april 1949 blev jeg indkaldt til Prinsens 

Livregiment i Viborg. 

Officianten ville have mig til at tale rigs-

dansk, men det ville jeg ikke, og da han 

fandt ud af, at jeg ikke var til at rokke, 

accepterede han det. Det var i øvrigt sam-

me officiant, der under en kalden i gården 

med fuld oppakning, ikke nåede at komme 

væk, da han kaldte os tilbage til stuerne. 

Da de 150 mand kom ind i gangen, blev 

han båret helt op på 1. sal. Han var rasen-

de, men kunne ikke se eller udpege, hvem 

der havde gjort det.  

   November 1949 gik turen til det danske 

korps i Itzehoe, hvor soldatertiden, så blev 

afsluttet. 

   Efter hjemkomsten fra Itzehoe fik jeg 

arbejde hos farbroder Karl med at harpe 

grus i Hvinningdal. Det er den grusgrav der 

har ligget ved siden af den nedlagte Kjelle-

rupbane. Jeg skulle have min trillebør 

med, og det klarede jeg ved at binde stæn-

gerne fast til bagagebæreren og støtterne til 

navet på cyklen. For øvrigt faldt jernringen 

af hjulet på trillebøren ved Kærsgårds-

broen. En lignende trillebør af træ har jeg 

foræret til Silkeborg Museum.  

    

Mit arbejdsliv i perioden 1950 - 60 forme-

de sig på den måde, at jeg hver vinter 

arbejdede i Sønderskoven sammen med 

min fader. Vi var makkere og havde den 

arbejdsfordeling, at han stod for filning og 

vedligeholdelse af saven, og jeg sleb øk-

serne. 

   Min fader havde i 1950 været på skov-

skole, og der skulle de file save. Og en 

lørdag, hvor de andre tog i byen, blev han 

hjemme og filede sin sav op, pakkede den 

ind og gemte den. Da de så mødte på sko-

len om mandagen og  far ikke gik i gang 

med at file, spurgte instruktøren ham hvor-

for, og han svarede, at hans sav var i orden, 

og den ville komme frem, når bedømmel-

sen skulle finde sted. Det viste sig også, at 

da min faders sav blev sat i træet, kunne 

alle høre, at her var en sav, der kunne 

bestille noget, og han fik som præmie en 

ny tomandssav fra Sandviken.  

   Når de skulle fælde et stort træ, blev der 

lavet et forhug så tæt ved jorden som mu-

ligt, og da stod de og huggede fra hver sin 

side. Hvor forhugget skulle laves var meget 

bestemt af faldretningen, men også af 

træets form og nabotræerne, og det kræve-

de megen erfaring og teknisk kunnen at få 

træet til at falde på den rigtige måde. 

Jeg og min fader trak så i hver ende af 

saven og til sidst kunne det være nødven-

digt at sætte kiler ind for ikke at klemme 

saven eller for at få træet til at falde i den 

rigtige retning. 

   Vi brugte også en såkaldt skovvippe så vi 

kunne holde stammen fri af jorden for ikke 

at ødelægge saven, ligesom vi kilede 

stammen op.  

   Efter fældningen blev grenene savet af 

med en fukssvans og stablet til brænde, de 

lidt tykkere blev brugt til Junckers gulv-

planker eller sveller, der blev lavet snit-

gavn også kaldet stave til dritler, og så 

endelig kævler til møbler og træsko.  

    

Arbejdet begyndte om vinteren ved halv 

otte tiden og da var det stadig mørkt. Men 

det havde fader forberedt ved dagen i 

forvejen at ridse med sin ridsekniv, der 

hvor savsporet skulle være. Derfor var det 

bare at sætte saven i og trække. Tiden 

skulle udnyttes.  

   Fader fik en motorsav i 1952. Han havde 

ventet så længe, fordi han ville have en 

tysker - en Stilh -. Men når de havde et 

kompliceret træ, brugte vi stadig i mange 
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år at tage håndsaven, fordi her havde vi 

erfaringen med os. Det var fortsat far, der 

sleb saven. Jeg er derfor aldrig blevet helt 

så god til at file en motorsav, som han var. 

   Jeg husker en særlig opgave, jeg var på 

med et træ, der skulle fældes ovre ved 

Nåege. Det var en stor bøg, der hældede ud 

over Gudenåen, og jeg skulle hjælpe med 

udslæbningen, hvis den gik i åen. Jeg 

kikkede lidt på den og sagde så til skovar-

bejderen, at hvis de drejede forhugget 2 

tommer indad, troede jeg, at vi kunne sætte 

trosser og snekker i og trække den i den 

rigtige retning, så den ikke faldt i åen. Det 

lykkedes, og den faldt med den yderste 

gren 2 meter fra åbredden. 

   Skovfogeden i Nåege kunne sende man-

den med hestene hjem, og han sagde, jeg 

havde sparet ham for mange penge, så jeg 

fik udbetalt 265 kr., og det var mange 

penge dengang i 50-erne.  

   En anden gang var det en særlig vanske-

lig bøg ved Horsensvej op mod Rodelund, 

hvor landpolitibetjent Bruun fra Them 

måtte afspærre vejen, da vi frygtede den 

kunne falde ned på landevejen. 

   Hver vinter kørte jeg også træ ud for 

skovfoged Munk Jørgensen i Rødebæk. 

Det var stadigvæk Hans, som den ene af de 

to jyske heste hed, hvorimod den galsinde-

de Grethe var blevet aflivet. Hans var en 

meget arbejdsom hest og meget klog. Den 

var noget klein af at være en jysk hest, og 

den blev altid stående, indtil den anden 

hest tog det første skridt, og derefter kunne 

den arbejde. Ved en senere lejlighed, hvor 

den arbejdede i enkeltspænd, arbejdede den 

så hårdt, at al seletøjet sprang, og jeg har 

sjældent set hesten så flov. Jeg måtte om 

aftenen køre over til sadelmageren i Nisset 

for at få det lavet. 

   Til sidst blev den noget plaget af gigt, og 

den måtte stå over i stalden for at genvinde 

kræfterne. Og heldigvis for det, for en af de 

dage sprang viren, og det ville have været 

hårdt, at det var Hans, det var gået ud over. 

Han blev slagtet i 1959, og den sidste 

sommer, gik han kun på græs og havde en 

sidste god tid i Rødbæk. Han blev 17 år.  

   Der var meget træ i Sønderskoven, og da 

jeg gik i skole, kunne jeg sidde henne i 

skolen og høre, da de fældede de første 

træer ved Det Døde Hul. Og der fortsatte 

de så med at fælde, indtil de fældede det 

sidste 14 år senere. 

   Da de lavede Skovriderbroen i Thorsø 

bakker, fældede min fader og jeg fyrretræ-

erne inde ved Thorsø skovvej, og de blev 

så brugt til broen. Det år (1952) kørte jeg 

også 28 meter elletræ ud af sumpen ved 

kilden i Thorsø. Det var meget vanskeligt, 

og jeg brugte Anders Bjørnholts 2 nord-

baggere, der fik noget at leve af og derfor 

var gode til at arbejde. De sprang 3 ham-

melreb, inden alt træet var kommet op til 

fast vej. Elletræet blev brugt til røgning. 

Ellers var jeg med til at plante, og jeg har 

plantet lærk inde ved parkeringspladsen 

ved Rødbæk, og har både været med til at 

slå græs og fræse mellem dem, tynde dem 

og til sidst skove dem. Til sidst plantede 

jeg stykket til med bøg, og det står stadig-

væk. 

    

Et år samlede min fader og jeg kvas oven 

for Paradislejren og lagde det ud mellem 

nyplantningerne, og det gav nogle gode 

resultater. Man kunne se, at planterne satte 

pris på de næringssalte som blev tilført 

dem under nedbrydningen.  

   Vi lavede også megen vej og skovfoge-

den kunne ind imellem være noget næve-

nyttig og skulle vise, hvem der bestemte. 

Ved en sådan lejlighed, hvor han havde 

været særlig slem, inviterede min fader 

ham ud på en gåtur. Hvad der skete i den 
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time, hvor de var væk, det fik jeg aldrig at 

vide, men fra den dag, blandede han sig 

ikke mere i, hvordan de tilrettelagde arbej-

det. 

   Jeg har som en af de få skovarbejdere 

aldrig været på skovskole, så hvad jeg kan, 

har jeg lært mig selv eller har suget til mig 

fra min fader og andre skovarbejdere.  

   Dengang havde vi ikke arbejdsskure på 

hjul som i dag, men vi havde nogle to-

mands og firemands huse, der kunne køres 

ud på fjælevognene og så samles på stedet. 

De var forsynet med et lille jernfyrsted og 

en skorsten ud ved vinduet. Var der ikke 

noget hus, sad vi i noget kvas på nogle 

salpetersække, der var gode til at holde 

fugten væk.  

   Arbejdstøjet var i min tid Kanvas og 

gummistøvler. Min fader brugte træsko-

støvler, men fik siden gummistøvler. Jeg 

har brugt sikkerhedsstøvler en gang, og det 

var første og sidste gang.  

   Jeg arbejdede fortsat for Gunnar Geert og 

andre om sommeren. Jeg tog alt forefal-

dende arbejde, og selv sådan noget som at 

tømme latriner og lignende ildelugtende 

ting inde på sanatoriet kunne jeg klare uden 

problemer. Her hjalp det mig også, at jeg er 

født uden lugtesans.  

   I 1952 fik jeg mit første kørekort til stort 

køretøj, hvor grænsen dengang var 2900 kg 

uden læs. Det blev senere sat op til 3500 kg 

med læs, så jeg måtte i 1963 til at tage stort 

kørekort en gang til. Det klarede jeg dog 

med teori og det hele på 5 timer. 

   Da omfartsvejen ved Almind sø skulle 

laves, fik jeg arbejde med at skove alle 

træerne og senere deltage i rørarbejdet m.v. 

Det var Haufort, der havde arbejdet, og han 

kom hen til mig og sagde: du har da vist 

forstand på at bruge en motorsav! 

Jeg havde ikke selv en motorsav, det var 

min faders. Men til at transportere den og 

komme omkring havde jeg i 1954 fået 

indkøbstilladelse til at indføre en BSA - 

Shooting Star - med sidevogn. Den kostede 

8000 kr, men betød også, at det blev lettere 

at komme omkring.  

   I den periode arbejdede jeg udover i 

skoven også ved Nim skærvefabrik i Hjøl-

lund, ved Skolemonteringen i Virklund, 

Niels Larsens træskofabrik i Svejbæk og 

Gudenå plæneklipperfabrik. 

   Jeg anskaffede min første bil i 1959. Det 

var en Morris Minor, og den blev senere 

skiftet ud med en Land Rover, som jeg 

brugte til at køre mælk med. 

Jeg kørte ud til alle de steder, hvor de 

andre ikke kunne køre, så det sled noget på 

bilen, og jeg måtte ind imellem agere 

mekaniker for at komme igennem. 

   I 1960 blev jeg gift med Vera, og vi fik 

senere datteren Marianne. Jeg fortsatte med 

at skove træ og lave pyntegrønt, ligesom 

jeg arbejdede for Skovlyst i Gjessø. 

Først i 1970 købte jeg min første traktor, 

og det var en 3-cylinder Holder. En tysk 

traktor, som jeg stadig har sammen med 

endnu en Holder.  

   Jeg har mest kørt 3 meter træ og 2,7 

meter Juncker, men har også haft mange 

specialopgaver, fordi Holderen kunne køre 

der, hvor andre ikke kunne komme eller 

heller ikke turde køre. Der har dog været 

tilfælde, hvor jeg efter at have undersøgt 

forholdene har sagt fra, og det har også vist 

sig, at hvis andre efterfølgende lod sig 

lokke til at udføre arbejdet, gik det ikke 

godt. 

   På grund af traktorens lave vægt har jeg 

også en vinter kørt træ over isen fra en af 

Paradisøerne. Isen skulle være 28 cm for at 

jeg måtte køre, og jeg måtte kun køre over 

4 gange i timen. Skovfogeden havde ind-

hentet oplysningerne i Finland. 
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 Det er ikke kun her i Virklund området, 

jeg har arbejdet. Jeg har haft arbejdsopga-

ver ude i Løvenholm skov på Djursland og  

i Vorbasse og Nørre Snede og mange andre 

steder. I sådanne tilfælde kørte jeg hjem-

mefra om natten ved to-tiden, for ikke at 

genere trafikken, og så blev jeg ellers væk 

indtil arbejdet var fuldført. Overnatningen 

klarede jeg ved at sove i bunden af vognen 

med presenningerne over mig. Det har 

givet mig mange oplevelser med dyr og 

lignende. 

   Jeg er stadig i arbejde og påtager mig 

stadig mindre udkøringsopgaver og skov-

ninger. Folk kommer også, når de har et 

særligt vanskeligt træ eller noget andet, der 

skal løftes eller flyttes.  

 

 

 

   Helbredet er godt, og det er det vigtigste. 

Og da min bedstefader var i 80-erne og 

havde fået dårlig hjerte lavede han 1200 

meter træ og stablede det inde ved Ørnsø. 

Det blev så prammet til Randers, ligesom 

sten ovre fra Lysbro teglværk gik samme 

vej. 

   Min fader blev 88 år og ved en lejlighed, 

hvor han hjalp mig med en bøg, klatrede 

han rundt i træet og bandt og skar grenene, 

så den kunne falde rigtig. Det så en mand, 

der så på, og han sagde til mig, at han vist 

var for gammel til et sådan arbejde. Jeg 

sagde så til ham, at han ikke kunne tillade 

sig at holde op med at arbejde, da hans 

moder stadig gik med ham på armen. Hun 

var da 95 år! " 
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Trækul, milebrændere  
og hovedløs hest 

Af Keld Dalsgaard Larsen 

 

En binæring 

Silkeborgskovene har frem til midt i 1800-

tallet været grundlag for en lille speciel 

binæring – nemlig milebrænding af trækul. 

Kulmilerne var almindelige på hele egnen. 

Sognepræst Ole Bork i Gødvad-Balle 

omtalte fænomenet således omkring år 

1800:  

   ”I en smilende krog ved søens søndre 

bredde ligger Silkeborg: yndige skove 

omgiver den. Røgen, som af kulmilerne 

opstiger mellem træernes toppe, kalder 

forfædrenes offerlunde tilbage i beskuerens 

erindring”. 

   Træskomagerne og milebrænderne kunne 

godt komme overens om træet. Træskoma-

gerne brugte selve træstammen, mens 

kulsvieren anvendte det resterende småtræ 

og grenene. Trækullene blev brændt i 

miler. Grenene var skåret op i passende 

længde, stakket i kegleform og omhygge-

ligt dækket med græstørv. Brændingen tog 

4-6 dage, og krævede brænderens tilstede-

værelse hele tiden. En brænding gav ifølge 

amtsbeskrivelsen 2-3 læs trækul eller 

omregnet 20-30 tønder trækul. Samme 

amtsbeskrivelse nævner – måske lidt forar-

get – at de lokale kulsviere ikke udnyttede 

muligheden for ved samme lejlighed at 

udvinde biproduktet tjære. 

   Milebrænderne var normalt jordløse 

husmænd. I Them sogn boede de især i 

Salten, Salten Skov og Them. Produktio-

nens størrelse vides der ikke meget om, 

men alene i Rye sogn leverede milerne 

omkring 1840 årligt 1000 tønder trækul. 

Kullene blev solgt til købstæderne, f.eks. 

Århus og Horsens, hvor metalarbejdere og 

farvere var blandt køberne.     

 

Et folkeminde 

Milebrænderne og deres virke syner ikke af 

meget i de historiske kilder. Den historiske 

glemsel er en nærliggende mulighed. C. 

Sørensen Thomaskjær (1841-1919) har dog 

foreviget følgende fortælling, som han 

havde hørt som dreng. Evald Tang Kristen-

sen har gengivet det i Danske Sagn: 

   ”To milebrændere havde hver sin mile at 

passe om natten i Virklunddal, en dal, 

hvori det altid spøger ved midnatstid. Da 

disse to mænd om aftenen havde efterset 

deres miler, gik de hen til en tredje, som 

havde en mile et stykke der fra. Selskab er 

jo altid rart, især om natten i en stor og 

mørk skov, og derfor søger milebrænderne 

altid sammen, når de tør være borte en 
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times tid fra deres miler. Da de to mænd 

havde tilbragt en halvanden times tid hos 

den tredje, gik de tilbage igen og gjorde 

deres miler i stand for natten, gjorde ild på 

uden for milehytten, og lavede sig til at 

nyde en kort søvn. Men lige som de var 

komne til at ligge på deres mos, ser de en 

sort mand med en trekantet hat på hovedet 

komme ridende på en hest uden hoved hen 

imod dem ad vejen, som de lå op og ned 

ved, og ilden stod manden op på brystet. 

Meget bange blev milebrænderne jo begge 

to, og krøb sammen i deres hytte. Men 

hvad sker: Manden på hesten begyndte, 

ligesom han kom midt for hytten, at skrige, 

så det rungede gennem skoven; thi den ene 

mile var netop rejst over den vej, som 

spøgelset plejede at ride på, og før milen 

var splittet ad, kunne det ikke fortsætte sit 

ridt. Men så blev der sådan en knagen og 

bragen i skoven, som om alle træer vælte-

de, og mændene i hytten lå næsten som 

bedøvede. Da et par minutter var gået, fløj 

miletræet, kullene og brandene som for 

usynlige hænder mod alle verdens hjørner. 

Kun den plads var at se, hvor milen havde 

stået, og over den forsvandt den sorte rytter 

med et forfærdeligt brøl, og lidt efter lød en 

sagte klagen. Den tredjes mile stod også på 

spøgelsets vej, men han havde ingen ting 

hørt, han havde derimod sovet hele natten. 

Om morgenen, da de andre kom og væk-

kede ham, var hans mile brændt til aske. 

Mange har set den sorte rytter, især når 

man taler med de gamle. Men hvorfor han 

skal ride der, efter at han er død, og hvad 

han var, mens han levede, det vil altid være 

en gåde”. (Danske Sagn Bd. V s.146f).  

 

Folkemindet er naturligvis fortalt på grund 

af den sorte rytter med den hovedløse hest. 

Spøgelset har sikret denne lille beretning 

for eftertiden. I dag tror vi ikke på hoved-

løse heste, og vi vil næppe bruge beretnin-

gen som belæg for deres eksistens. Men 

måske indeholder dette ”sagn” alligevel 

elementer af historisk sandhed om det 

lokale milebrænderi: Hytten med mos, de 

korte pauser, den ringe nattesøvn og de 

katastrofale følger, det kunne få, når man 

alligevel bukkede under for trætheden.  

   Under alle omstændigheder er det godt, 

at C. Sørensen Thomaskjær hørte efter som 

dreng, da en ”meget gammel” kone fortalte 

ham denne historie. Og vi må i samme 

åndedrag formode, at milebrænderiet i C. 

Sørensen Thomaskjærs manddomsår  

allerede var ”historie”.   
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Hverdagshistorier fra skoven 
Af Mona Bæk Laursen 

Hverdagshistorier fra skoven 

Bønderne sendte hvert efterår deres svin ud 

i skoven, hvor de åd sig fede i de agern og 

bog, der skulle spire til nye træer.  Og 

mange af de træer, som det alligevel lyk-

kedes at vokse frem, blev holdt nede, når 

kvæget græssede i skoven om sommeren.  

Det var bønderne, der havde retten til at 

udnytte underskoven, og den ret havde de 

haft i århundreder.  Men med fredskovs-

forordningen af 1805 var det slut.  De 

udpinte skove skulle nu være fredede for 

græsning.  Skoven fik ligefrem navn efter 

det – fredskov.  Landbrug og skovbrug 

skulle holdes adskilt.  Det var svært for 

bønderne at forstå.  Skoven var jo også 

deres.  Det varede mange år, inden det gik 

helt op for dem, at de havde mistet deres 

ret til at udnytte skoven, ja, for de menne-

sker, der havde skoven som nærmeste 

nabo, vedblev følelsen af, at der ikke var 

en grænse mellem deres og skoven, at 

sidde i kroppen, hvad de følgende små 

hverdagshistorier vil fortælle. 

 

Køer på græs i Statsskoven 1 

Den nu 91-årige Børge Andersen (Ask) fra 

Ry, der tilbragte en stor del af sin barndom 

i Sejs i det hus, hans forældre havde bygget 

på bedsteforældrenes jord lige nord for 

banen som nabo til statsskoven, fortæller 

om sin far, Peter, der var født i 1880: Da 

Far fyldte sit tiende år, blev han sendt ud 

som hjorddreng.  Hjemme havde han tidli-

gere gået til skoven med deres egne to 

køer.  Det var husmandsfolks ret, de måtte 

trække deres køer på lysninger i statssko-

vene, hvor der kunne være lidt græs at 

finde.  Man måtte også ruske og skære 

græs, og bære det hjem i sække.  En dag 

far var til skovs med køerne, stødte han på 

skovfogeden.  Far har måske ikke været så 

nær ved køerne, som ønskeligt.  Skovfoge-

den spurgte i en bøs tone: ”Hvem er ejer af 

de to køer?”.  Det kunne Far nok sige ham, 

men skovfogeden fortsatte i samme tone: 

”Betaler han noget for det?”.  ”Nej da?”.  

”Hvornår er du begyndt at græsse jeres 

køer herude?”.  ”Til sommer, og sidste 

sommer, og sidste sommer igen”, fik skov-

fogeden som svar.  Skovfogeden står og 

svinger med sin stok og sunder sig en tid.  

Det er dog en skovfogeds pligt at passe 

hans og Statens skov, at ikke ødelæggelse 

skal ske til skade for planter og dyr.  Efter 

en tid lang siger han i en mildere tone: 

”Men pas nu godt på dine køer, og lad dem 

ikke gå ind i de små bøge”.  Fra Far kom-

mer der et lille nik og et: ”Nej da”, men Far 

må mene, det ville være rart at få rede på 

det kedelige spørgsmål med betalingen, og 

spørger: ”Hvor møj ska vi betål for de vi 

har græsset?”.  Nu slår skovfogeden stok-

ken i jorden og siger: ”Pas du nu dine 

køer”, og med disse ord sætter han sig selv 

og sin stok i bevægelse og går videre på sin 

vandring, med lange skridt. 

 

Leg i skoven 

I den næste historie bevæger vi os lidt mod 

nord og 40 år frem i tiden.  Børges 85-årige 

halvfætter Niels, der i mere end 50 år har 

boet i de midtsvenske skove, fortæller fra 

sin barndom: Ved skel-grøften mellem 
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statsskoven og matriklen ”Sindbjerg” 

(familiens fødehjem gennem generationer) 

legede børnene denne sommer i 1927.  Nu 

betød denne skel-grøft, som jo er et udtryk 

for et skel mellem matriklerne, ikke så 

meget i børnenes legeverden, for 

”gran’erne” på den anden side af skelgrøf-

ten – altså statsskovens matrikel - var jo 

også deres verden.  Her mellem 

”gran’erne” byggede Ulrik (9 år) en hytte 

af granris. Han var jæger og gik på jagt 

med hjemmelavede våben. Han blandede 

sig ikke rigtigt med ”de små”. Det er jo 

”den stores” ret at holde sig lidt svævende 

over vandene for at holde på værdigheden 

som storebror! 

   Niels (7 år) var rutebilchauffør, og til 

denne leg var skelgrøften formidabel. 

Rutebilens sider var skabt fra naturens 

hånd, så der skulle kun bygges sæder, rat, 

motor osv. Det hele blev bygget af det fra 

naturen for hånden værende materiale, som 

var mos i lange baner – og meget gik der, 

og skulle der til.  Niels ”kørte” for beboer-

ne i legebyen, og betaling skulle falde, for 

Niels var ikke nem at snyde. Der blev 

betalt med pengesedler fra ”børnenes egen 

nationalbank” – hjemmelavet af papir. 

   Esther (5 år) havde så ”tæppebutikken”- 

det var her, der blev handlet med mos til 

beklædning af hytten, bussen og butikker-

ne. Vareudvalget kunne jo hentes lige uden 

for døren – og meget skulle der til, så 

området omkring børnenes legeby var 

totalt ryddet for mos. Nå, men det var der 

nu ikke nogle voksne, der blandede sig i – 

og godt for det – set med barneøjne!  I 

denne butik var der stor travlhed og livlig 

handel. Der blev indgået mange tuskhand-

ler, og den 5-årige indehaverske blev snydt 

en del. De 2 brødre havde jo lært lidt reg-

nefærdigheder til husbehov i Sejs Skole, så 

de kendte til at lægge 2 og 2 sammen - og 

resultatet gav ikke altid 4 - så handelstalen-

tet fornægtede sig ikke. 

   Lille Grethe (3 år) skulle også være med, 

så hun havde også sin lille butik. Der var 

en lille disk beklædt med fin mos – og her 

tog vareudvalget af fine potteskår sig rigtig 

godt ud. De fine potteskår stammede fra 

familiens porcelæn, som var gået i ”1000” 

stykker. Men se, det er nu en helt anden 

historie, som hører til familiekrøniken.  

Når der leges, så bliver man sulten – og 

jægeren var jo ikke meget bevendt, som 

”skaffer” af mad til de forretningsdrivende. 

Hvad gør man så – man sender den mind-

ste hjem til Mor med besked om lidt til 

maverne. Og det lykkedes som altid, lille 

Grethe var god som ”skaffer” af saftevand 

og brød. 

 

Køer på græs i Statsskoven 2 

Familien på Sindbjerg havde i årene før 

1927 en enkelt ko – kaldet Bette – som 

havde sin egen stald. Denne stald var en 

såkaldt jordhule, som var gravet ind i 

brinken og derefter var bygget op i mark-

sten – og med halmtag.  I årene 1927 – 

1928 indkøbte Far Josef 4 køer, som skulle 

passes, og som skulle på græs i Statssko-

ven. Dermed tog de daglige pligter over for 

børnene i familien, så det var slut med den 

frie barndomsleg.  Om sommeren gik man 

i Sejs skole i 3 halve dage om ugen, så der 

var tid og brug for, at børnene hjalp til 

derhjemme med at passe og malke køerne. 

   Køerne havde navne - allerførst var der 

”Stuure”, som var en god ko. Men den var 

udstyret med et horn, der så ud, som om 

det ville vokse lige ind i øjet. ”Stuure” var 

så godmodig, at den kunne Grethe og 

Esther trække med. ”Musse” trak Ulrik 

med, og ”Kippe” var så Niels’ ko.  Niels 

havde desuden også den fjerde ko, som 

børnene egentlig kaldte ”en hjort”, for den 
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var høj og langbenet og et vildt ”gespenst”, 

en ”hjortelignende” ko – med næsten ingen 

yver – og det var en rigtig dårlig malkeko. 

   Køerne græssede mellem de nyplantede 

træer i Statsskoven – med børnene som 

”trækkere” - og man skulle passe på, for 

aftalen var, at køerne ikke måtte ”jokke” 

nyplantningerne ned – eller æde skuddene.  

Desuden var det et trælsomt arbejde at 

trække køer, for der var langt mellem 

pletterne af græs. Ja, der var såmænd kun 

græstotter hist og pist.  Drengene kaldte 

græsset ”hviiin-græs”, for når køerne hev 

græsset af med tungen, så ”hviinede” det! 

   Man var jo som barn af tiden bevæbnet 

med en lommekniv, så mens man alligevel 

gik og trak køer og holdt øje med dem, så 

snittede man – tællede – køer og heste af 

træ.  Hvis man var så heldig at finde en god 

græsning til køerne i kanten af bøgeskoven, 

hvor dyrene efter græsningen lagde sig ned 

og tyggede drøv, så var der mulighed for at 

lege med trækøerne og træhestene.  Ved 

foden af et stort bøgetræ, hvor rødderne 

dannede et naturligt V, så stedet var helt 

ideelt og naturligt til en stald, blev der leget 

med trædyrene, lige indtil arbejdet igen 

kaldte med at passe de rigtige køer.  

 

Bettesine og skovrideren 

Engang i tiden op mod den tyske besættel-

se besluttede Statsskoven til stor mis-



48 

fornøjelse for naboerne at sætte et højt 

trådhegn op på deres side af skelgrøften.  

Krøniken fortæller, at det skyldtes, at man i 

Statsskoven ønskede at holde rådyrene på 

egen matrikel, hvilket til dels bekræftes af, 

at man visse steder langs hegnet byggede 

nogle jordvolde, de såkaldte indspring, som 

gjorde, at det var nemt for dyrene at sprin-

ge fra naboernes jord ind i statsskoven, 

mens hegnet gjorde det umuligt for dem at 

springe den modsatte vej. 

   Hvis man havde ærinde i skoven, måtte 

man kravle over hegnet ved hjælp af en 

såkaldt stente.  På Sindbjerg havde man på 

det tidspunkt afskaffet køerne, og de yngre 

kunne klare stenten uden større besvær, 

men børnenes elskede bedstemor, af alle 

kaldet Bettesine, var bestemt ikke tilfreds 

med dette tiltag.  Hun måtte over hegnet på 

sine regelmæssige ture i skoven for at 

hente en sæk ”granpærer”, grankogler, som 

blev brugt til optænding i brændekomfu-

rerne på Sindbjerg, efter at de var tørret i 

ovnen.  Det fortælles, at der somme tider 

var mere i sækken.  Én dag smuttede der en 

hugorm ud, da koglerne blev tømt ud i 

brændekurven. 

    En dag støder Sine på skovrideren i 

skoven.  ”Har De et skovkort?”, forhører 

han sig.  ”Nej, a hå itt”.  ”Så må De ikke 

samle brænde her”.  ”Jow, a må så, for det 

hå a altid gjor.”  ”Jamen jeg er skovrider 

og forbyder det”.  Men her har skovrideren 

mødt sin overmand.  Selv om man bærer 

kasket og er kongelig udnævnt, skal man 

ikke tro, at man med et hegn skal lægge 

hindringer i vejen for den frie adgang til 

koglerne i skoven.  Resultatet af samtalen 

bliver, at der bliver sat en låge i hegnet, så 

Sine og resten af familien uhindret kan 

komme ind og ud af statsskoven. 
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Stenholt Skov 
Af Jens Michael Frank 

 

Stenholt Skov eller Stenholt Krat som 

skoven altid har heddet i folkemunde, 

dækker ca. 300 td. land og er geografisk 

placeret midt på den jyske højderyg. Hær-

vejen har i tidernes morgen gået gennem 

skoven og siden hen på hver sin side af 

skoven afhængig af årstiden. Derfor har 

skoven også altid været præget af de men-

nesker, som har passeret skoven, men også 

i høj grad dem, som boede i området op til 

skoven.  

    

Efter at isen smeltede væk fra landet for 

mange tusinde år siden, begyndte de for-

skellige træarter at indfinde sig, og skov og 

krat begyndte at brede sig over hele landet.  

Disse skove opnåede formentlig deres 

største udbredelse omkring 6000-3000 år 

før vores tidsregning. Siden begyndte vi 

mennesker at rydde skovene og opdyrke 

jorden, og de fleste af de oprindelige skove 

forsvandt. I Jylland bredte lyngen sig i 

stedet på den næringsfattige jord, som 

hurtigt blev udpint og opgivet, da man ikke 

havde gødning. 

   Stenholt Krat er en af de sidste rester i 

Europa af disse urtidens egeskove, og 

dermed en sjælden fortidsskov med mange 

fortidsminder og oldtidsfund, for ikke at 

tale om de utallige sagn og historier som 

knytter sig til området. Skoven menes 

blandt andet at besidde en hellig kraft, som 

har beskyttet den mod udslettelse gennem 

hundreder af år. 

    

Før tilplantning og opdyrkning af den jyske 

hede lå skoven som et grønt krat højt hævet 

over resten af området. Skovens højeste 

punkt Riishøj ligger således 106 meter over 

havets overflade. Inden skoven voksede op 

til sin nuværende form med høje krogede 

egetræer, var der fra denne høj et flot syn 

over egnen. Min far Jens Christian Frank 

har berettet, at han som barn kunne tælle 

ikke mindre end 27 kirketårne fra højen. 

Det fortæller også noget om, hvor bart der 

har været, og hvor frit spil vestenvinden 

har haft over de åbne vidder.   

    

Stenholt krat har gennem tiderne været 

anvendt af egnens befolkning til mange 

forskellige formål, som hver især har sat 

deres præg på skoven og dens historie. Til 

tider en ret hårdhændet anvendelse som 

skoven trods alt har formået at overleve, og 

som tillige har været med til at forynge 

den. Indtil omkring 1880 var skoven inten-

sivt udnyttet af Skovlovringer. Min oldefar 

Jens Christian Sørensen Frank var en af de 

mere kendte Skovlovringer. Han lavede 

hvert år mellem 5000 og 6.000 plejlslagler 

(anvendtes til at tærske korn med), træsko 

og forskellige andre træredskaber.  

   Slaglerne blev lavet af de tynde unge 

egestammer, som skulle have en bestemt 

højde og tykkelse, samtidig med at de 

skulle være forholdsvis lige. Da egetræer 

fra naturens side ikke er specielt lige, 

skulle de først rettes ud. Da min oldefar jo 

lavede rigtig mange, har han åbenbart 

effektiviseret processen, da han lavede en 

slaglbænk med syv spindler, som træet 

kunne spændes op i og derved rettes ud. De 

skulle dog først opvarmes over et bål, for 

så blev de nyhuggede stokke nemlig bøje-

lige. Til brændsel benyttede man lyng, som 
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man jo havde nok af. Det blev lagt både 

,over og under stokkene. Efterhånden gik 

man over til at opvarme stokkene i bage-

ovnen, og deraf udtrykket at man ”bagte” 

slagler. Selv samme slaglbænk, som min 

oldefar sidst havde i brug for ca. 130 år 

siden, er bevaret og kan i dag ses på Klo-

sterlund Museum.  

     

Selve distributionen af disse slagler har 

heller ikke været så ligetil. Det foregik med 

hestevogn. Skovlovringerne fra egnen 

leverede til markeder i Ringkøbing, Thy, 

Holstebro og Randers, så det var ikke 

noget, man lige klarede på én dag. De 

forskellige skovlovringer fulgtes gerne ad 

på sådanne ture, da det jo ikke var helt 

ufarligt at køre alene hjem gennem de øde 

egne med penge på lommen, når man 

havde leveret sine varer.  

    

Et andet produkt skoven leverede, var bark. 

Egetræernes bark blev pillet af om foråret, 

når saftstigningen var begyndt. Så blev den 
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lufttørret og bundtet, og derefter blev den 

solgt til garverierne, da den har et højt 

naturligt indhold af garvesyre.  

   Egestammernes mos blev ligeledes pillet 

af og solgt. Men det var til farverier, hvor 

det under farvning gav tøj en smuk gylden 

farve. 

   Desuden blev det lysåbne krat afgræsset 

af kreaturerne fra egnens gårde. De enkelte 

parceller var indhegnet af tre rækker stål-

tråd, der blev slået på de tynde egestam-

mer. Selv den dag i dag er der stadig rester 

af disse indhegninger, og mange steder kan 

man finde egestammer, hvor stumper af 

den gamle hegnstråd går midt igennem de 

nu tykke stammer. 

Skoven rummer mange oldtidsminder og 

fortidslevn, der vidner om menneskers 

færden. Lige syd for skoven ligger Bøl-

lingsø, hvor en af Jyllands ældst kendte 

bopladser blev fundet.  

   I skoven findes mange oldtidshøje, men 

det mest ejendommelige i skoven var nok 

den store stenrøse, der desværre ikke findes 

mere. Det var en imponerende stendynge, 

der dækkede mindst en tønde land, og den 
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var på midten 3-4 meter høj. I bunden stod 

nogle store sten som i en gravhøj, men 

resten af stenene var også store 30-50 cm i 

diameter.  

   Der er gjort adskillige oldtidsfund i 

stenrøsen, blandt andet en del af en bron-

zealderdolk, gravsætninger, og et skelet 

tyder også på, at det er et minde fra bron-

zealderen. Man er stadig lidt i vildrede 

med, hvordan den er opstået, men hælder 

nu mest til den forklaring, at der er tale om 

et helligt vie, der er fremkommet ved, at 

vejfarende har medbragt en sten til det 

hellige sted, antagelig en høvdingegrav.  

    

I dag er der faktisk intet tilbage af stenrø-

sen. Der blev i flere omgange taget sten fra 

den til byggeri. Men det største indhug 

skete, da man brolagde Hernings gader 

med sten derfra. I 1927 forsøgte man at få 

den sidste rest bevaret, men det lykkedes 

ikke, og resten af den blev solgt til kom-

munen og slået til skærver.  

   I skoven er der en kreds af sten, hvor 

man holdt bystævne, og hvor der var dan-

seplads, når der var fest i skoven. Mellem 

to egetræer var der også en talerstol.   

   Der er også fundet en skålsten i skoven. 

Den står i dag i Helligdammen i Krage-

lund. 

   

I dag er egeskoven fredet, og der må ikke 

ske indblanding af andre træsorter. Dermed 

skulle skoven være sikret for eftertiden, 

men fortidens stævningshugst og hårde 

udnyttelse, der bevarede skoven ung, er for 

længst forbi. Så i dag fremstår skoven ikke 

mere som et krat, men som en skov med 

store krogede egestammer, der stadig giver 

området et særpræget udseende. 
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   Et besøg i skoven kan varmt anbefales på 

alle årstider. Det er en oplevelse hver gang 

at se, når der er et hvidt tæppe af anemo-

ner, når liljekonvallerne blomstrer, eller når 

skoven får sine efterårsfarver, og dens 

agern drysser ned. 

   Skoven leverer stadig et produkt, men i 

dag et det faktisk et produkt, der er med til 

at udbrede og opformere de gamle urskovs 

 

 

 

ege igen. Der plantes igen skov i Danmark, 

især løvtræer. Det giver pludselig  

efterspørgsel efter agern fra den gamle 

skov. Disse ege har i årtusinder bevist, at 

de er tilpasset klimaet og de barske leve-

vilkår her på egnen. Derfor finder man nok 

heller ikke en type, der er mere velegnet at 

plante her end netop denne. 
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Den gamle eg 
Af Hanne Arent 

 

 

Den gamle eg på Århusbakken har i år-

hundreder stået på sin plads og kunne 

sikkert fortælle mange historier. Hvor 

gammel egen er, kan man ikke sige, men 

skovfolk mener omkring 7-800 år. 

Mange gange har den været truet med 

fældning, men hver gang har den fået lov at 

stå.  

Michael Drewsens farbror, Adolf Ludvig 

Drewsen, besøgte i 1850 Silkeborg og 

skrev under sit ophold en meget læsevær-

dig dagbog. Heri kan man læse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Om den gamle eg lige ved vejen ved 

Lillesø fortalte Stabell, at yderne, som ikke 

var pligtig at køre tienden til ritmester Hoff 

længere end 1 mil, lod vejen opmåle, og da 

der netop befandtes at være en mil fra Linå 

til denne eg, kastede de tienden af ved 

den’. (s. 115). ’Nogle benyttede sig også 

heraf og læssede deres tiendekorn af her, 

og en af  dem sagde ved den lejlighed til 

egen: Vil du ha’ den så kan du ta’ den’. (s. 

177) 
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Nu er pladsen, jeg har, kun så trang,  

og mit lys har de stjålet de andre,  

som jeg vogted og værned dengang,  

da de endnu ej selv kunne vandre.  

 

Det er granen og bøgen, de to,  

som jeg værgede med mine grene  

mod storm, så de frit kunne gro -  

nu de kender mig ej, jeg er ene!  

 

Jeg føler, min kraft ebber bort,  

thi forrådnelsen hærger min stamme.  

Jeg ved, at min livstid er kort,  

men hvad - det kan være det samme.  

 

Jeg har levet tre hundrede år  

og har pyntet tre hundrede gange 

min krone med løvsalens vår -  

jeg har lært alle vestvindens sange.  

 

Jeg har set i min livstid så mangt,  

jeg har sust over bortgangne slægter.  

I et liv, der var fattigt og trangt,  

var jeg skovlandets konge og vægter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har smilt til det mennesketog,  

som pløjed og dyrkede heden.  

De fødtes, de led, og de drog  

i et følge, hvis længsel var freden.  

 

Jeg har levet det alt, jeg har tænkt  

med de slægter, som fulgtes af andre,  

at et liv her er trøsteløs strengt,  

når man altid på stengrund må vandre.  

 

Og alt, som nu længst er forbi,  

er en levende banken herinde  

i en sjæl, som nu snart skal gå fri  

af en ham, som skal visne og svinde.  

 

Jeg skal dø, jeg er træt af min tid,  

som har påført mig kræft i min stamme!  

Jeg skal dø! Jeg har tabt i min strid,  

men hvad - det kan være det samme!  

 

En eg ved den alfare vej!  

Åh, hvor tit stod jeg ikke her stille  

med et blik på mit livs ja og nej  

i dets løb fra den evige kilde.  

 

 

 

Vilhelm Gernhammer  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den gamle eg 
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Uddrag af: Skovlovring-egnen 
Af Henry Lauritzen og G. Nørgaard Jepsen 
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Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 
 
Balle Sogns Lokalhistoriske Forening 

http://home15.inet.tele.dk/VagnLihn/ 
Formand: Poul Rathje. Tlf. 86 85 31 40 paulrathje@hotmail.com 
Historisk konsulent: Vagn Lihn Kristensen. Tlf. 86 82 49 65  lihn@pc.dk 
 
Funder Lokalhistoriske Forening 

http://www.funder-lysbro.dk/ 
Formand: Annelise R. Sørensen. Tlf. 86 85 13 56 annelise-rs@mail.tele.dk 
 
Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening 

http://www.frederiksdal-info.dk/ 
Formand: Teddy Greibe  Tlf. 86 86 70 47  teddy@c.dk 
 

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 kurtnc@wanadoo.dk 
 
Virklund 

Preben Strange. Tlf. 86 83 67 92  preben.strange@nypost.dk  
 
Resenbro 

Vagn Sørensen Tlf. 86 85 32 41 
 
Gødvad 

Poul Erik Holnbøll Tlf. 86 82 86 95 
 
Laven 

Niels Mørch Tlf. 97 11 82 08 
 
Linå, Mollerup og Hårup 

Peder Erik Østergaard Tlf. 86 84 10 36 
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