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Så er der igen gået et år, og Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening går nu ind i sit tiende år.
Vi har i år haft fem medlemsarrangementer.   11. januar fortalte Vores kasserer Rita Nielsen os om 
Rytterholt, som hun senere skrev om i årets Syn for Sogn.  Interessant var det, at vi denne aften 
havde besøg af vores medlem Ulla Dynnesen, hvis forældres bryllup var blevet fejret på Rytterholt i 
1919.

 2. marts fortalte formanden om resultatet af sine slægtshistoriske undersøgelser på Sejs Hede.
I efteråret gentog vi på mange opfordringer fra især yngre Svejbækboere den historiske vandretur i 
Svejbæk med vores medlem Jens-Christian Strunge Jensen som guide og fortæller.  Første gang vi 
gennemførte turen var det i et samarbejde med Silkeborg Museum, som stod for annonceringen. 
Ved den lejlighed var der godt 80 deltagere.  Den 3. september 2011 var det strålende sommervejr – 
måske årets sidste sommerdag.  Der mødte knap 50 deltagere op, som fik en god oplevelse.  Vi 
havde for første gang siden foreningens oprettelse ofret en annonce i Ekstraposten, og Jørgen 
Sørensen havde lavet opslag, der var blevet hængt op forskellige steder i området.  Vi kunne 
konstatere, at omkring halvdelen af deltagerne ikke var medlemmer af foreningen, så annoncering 
og opslag havde givet bonus.  Men igen måtte vi konstatere, at arrangementer af lokalhistorisk art 
fortrinsvis tiltrækker folk, der er fyldt 60.  De ovennævnte yngre glimrede i hvert fald ved deres 
fravær.  Måske var vejret for godt.

Det foto, som vistes på opslagene, er taget fra 1. sal mod vest i træhuset Edv. Egebergs Vej 6.  Huset 
er i sin tid blevet flyttet fra Savværket ved Slåensø af Niels Egeberg.
Med hensyn til annonceringen i Ekstraposten venter vi nok igen 9 år, før vi gentager den.  Selv om 
turen gav et par nye medlemmer, vil det vare mange år, før annoncen vil være betalt.
I oktober forsøgte vi os med en ny form for møde.  Det blev ikke helt, som bestyrelsen havde 
forestillet sig, men dette betyder ikke, at vi ikke vil gentage at holde fortælle- og billedaften.  Vi var 
dog så uheldige, at der samme aften var en afgørende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal, 
så fodboldentusiasterne blev hjemme for at se kampen, som i øvrigt skulle have været meget 
spændende og faldt ud til Danmarks fordel.

Første mandag i november var der som sædvanlig møde på museet med de lokalhistoriske 
foreninger.  Jeg havde en lille historie med, men afholdt mig fra at sige noget, da der var indlæg 
nok.  Keld Dalsgaard fik tid til hurtigt at vise billeder af mindesten i den nyeste Silkeborg 
Kommune.  Det var interessant, og der er utroligt mange, kan jeg hilse og sige.  Mange er 
velpassede, andre forsømte.  Fra vores område var der Jornstenen ved De små Fisk, men 
Krügerstenen og mindestenen i Nordskoven for Hans Krarup havde han ikke fået registreret, så jeg 
sendte efterfølgende billeder og oplysninger om disse sten til ham.

Rita har repræsenteret foreningen på de to årlige møder på Silkeborg arkiv, ligesom hun har været 
medlem af redaktionsgruppen for Syn for Sogn.  Billedet af Rytterholt har Rita fået lov at bruge ved 
at henvende sig til Danbolig og fotograf Jørgen Kristiansen.  Vi er stolte over, at et billede fra vores 
område igen pryder forsiden, og jeg skal hilse fra fotografen og sige, at det er en utrolig flot 
gengivelse, og at han gerne igen lægger billeder til.

Som sædvanlig har der været mange henvendelser til foreningen udefra.  De er blevet besvaret, hvis 
det var muligt eller sendt videre til Silkeborg Arkiv eller andre relevante steder.  Hjemmesiden har 
fået et par nye indslag – og vi har igen modtaget ros for den.



Vi har i år mistet et af vore medlemmer, Børge Andersen, der opnåede en høj alder, og som i 
foreningens første mange år trofast og aktivt deltog i alle møderne.  Børge var gammel sejsbo, hans 
far var husmand og vognmand, og Børge overtog vognmandsforretningen.  Familien boede der, 
hvor Rema ligger i dag.  Som barn arbejdede Børge i Sejs Zoologiske Have, der lå lige over for 
barndomshjemmet, og om sommeren gik han med familiens køer op på heden.  På vores 
hjemmeside kan man blandt andet høre ham fortælle om, hvordan drengene på heden fangede 
hugormene og tøjrede dem. 

Vi har i år gennemført tre af vore møder her i glassalen.  Det har vi været glade for, men vi kan godt 
savne et lydanlæg af hensyn til dem, hvis hørelse er på retur, og vi håber hver gang, at vi ikke lige 
løber ind i et zumbahold eller høj musik fra nabolokalet.

Vivis kaffe og kager er vi godt tilfredse med.  Men vi må også konstatere, at der er grænser for, hvor 
mange der er plads til i rummet.  Hidtil er det dog gået.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for fint samarbejde i årets løb.  Der er virkelig tale om en 
arbejdende bestyrelse, som udfører et godt stykke arbejde hver især – inklusive suppleanten, som 
sørger for at klippe artikler om området ud af Midtjyllands Avis.  Syn for Sogn uddeles også for de 
flestes vedkommende af bestyrelsen.  For hvert uddelt hæfte spares nu 13 kr.. Denne aftens indhold 
er tilrettelagt af Jørgen Sørensen.  Vi glæder til at høre om Ellegaards Møbelfabrik.   
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