Bogen om
Sejs-Svejbæks historie...
Sådan køber du bogen:
Pr. MobilePay:
Indbetal 200 kr. pr. bog til foreningens MobilePay nummer 830442
Skriv følgende i tekstfeltet:
a. din mailadresse (så du kan få en kvittering).
b. dit telefonnummer (da det ikke automatisk fremgår af det, vi modtager).
c. din adresse.
Vi leverer bogen gratis i lokalområdet. Skal den sendes med post, indbetales yderligere 66 kr. i
porto.
Du kan også kontakte foreningen direkte:
Ved at sende en mail til foreningen:
Mailadresse: lokalhist.2019@youseepost.dk
Ved at ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne:
Se her på hjemmesiden under "Om foreningen".

En fremragende bog…
Læs arkivleder Lis Thavlovs anmeldelse af bogen:
Sejs-Svejbæk lokalhistoriske Forening har udgivet den lokalhistoriske bog “Fra fattighuse til
velfærdsvillaer” om områdets historie fra 1945-2021. På den måde tager foreningen tråden op fra
J.C. Strunge Jensens to bøger, der beskriver tiden op til omkring 1950.

Som titlen antyder får vi her en gennemgang af hele rejsen fra den tid, hvor Sejs og Svejbæk var et
lidet attraktivt område, et sted med små, ofte primitive boliger for fattigfolk over parcelhusbyggeri
og frem til nutidens yderst attraktive boligkvarter - faktisk Silkeborgs største med drømmeboliger
for velhavere.
I de første to kapitler føres læseren ajour op til omkring 1945, derefter følger to afsnit, der i brede
penselstrøg gennemgår udviklingen fra 1950 og op til 2021. Disse afsnit kan læses på flere måder.
Dels er de fyldt med faktuelle oplysninger om perioden, hvilket selvfølgelig giver en god generel
introduktion til udviklingen. Dels giver de et godt indtryk af det liv, der levedes over hele Danmark.
De kan derfor sikkert også vinde genklang hos mange, der er vokset op i perioden andre steder i
landet - med alt fra børneleg, over årets juletræsfester og lotterispil til områdets originaler.
Derefter følger afsnit, hvor særlige emner tages op til behandling: Butikker, handel service; Industri
og håndværk, Personer og varetransport; Landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri; Skolen; Dagtilbud
og plejehjem; Forsamlings- og spisesteder; Foreninger; Politiske forhold; Kirkelige forhold og
endelig Natur, ferie og fritid. Alt sammen spændende læsning for den lokalhistorisk nysgerrige
læser.
Jeg har som leder af Silkeborg Arkiv fulgt bogen fra idé til virkelighed. Og jeg kan forsikre, at det
har været en lang og krævende proces for arbejdsgruppen at indsamle oplysninger og lave
interviews med videnspersoner, hvilket er grundlaget for bogen. Desuden har gruppen haft fokus på
at låne originale fotos af dem, de har talt med i processen. Men det er netop det, der kendetegner
denne bog - samspillet mellem en gennemarbejdet og velresearchet tekst og så de mange spændende
og hidtil ukendte fotos. Som en sidegevinst vil mange af disse fotos komme til at indgå i Silkeborg
Arkivs samlinger og vil derfor fremover kunne fremfindes via www.arkiv.dk.
Med helt aktuelle afsnit om Corona-krisen og om afslutningen på diskussionen om grænsen mellem
de to nu helt sammenvoksede bysamfund peger denne fremragende bog også fremad. Eller sagt på
en anden måde - denne bog bliver det lokalhistoriske opslagsværk for kommende generationer, hvor
de kan få afklaret spørgsmål om “hvornår og hvor var det nu det var”.
Lis Thavlov er leder af Silkeborg Arkiv
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