
    

Anekdoter fra Sejs-Svejbæk

Fra  foreningens skattekiste

v/ Kristian Trampedach 

********************************

Den gamle skole - vikarer i 6. og 7. klasse 

I den gamle skole, som lå langs Julsøvej, hvor Enebærparken nu ligger, var der klasselokale i 
halvdelen af længens østlige del. I den anden del mod vest var der lærebolig. Fra skolebygningen og
ud mod vejen,var der skolegård afgrænset med stakit. Langs med bygningens fulde længde var der 
lagt piksten, hvor lærerne gik gårdvagt. Fra den østlige ende, ved indgangsdøren hvor man kom ind 
i gangen, var der en dør ind til hver side i klasselokalet. 

  Den gamle skolebygning - nordsiden   
 ud mod Julsøvej - fotograferet kort før
 nedrivningen.

I klasselokalet var der 4 rækker med skolepulte fra katederet ned mod kakkelovnen og tørvekassen. 
Indtil 1959, hvor den nye skole blev indviet, gik eleverne af to til tre årgange i samme klasse. 

Jeg husker særligt to episoder, hvor det var vikarer, der underviste. De ville begge tage retten fysisk 
afstraffelse – den såkaldte revselsesret - i brug, men det blev med fatale følger. 



Den ene af vikarerne havde været frihedskæmper og var nervøs anlagt. I hvert fald skete det under 
en skoletime, at der opstod uro blandt de næsten voksne piger i 7. klasse. Det kunne vikaren ikke 
lade gå upåagtet hen, så det måtte have en konsekvens. Til vores store forbavselse så vi i stedet 4 
piger bukke vikaren sammen og stoppe ham ned i tørvekassen. To som var i god foderstand satte sig
på tørvekassen, hvorefter der blev forlangt flødeboller til klassen, såfremt han ville ud. Ærligt må 
jeg sige: det er den eneste gang, jeg har fået flødeboller af en lærer. 

Den anden episode, hvor der opstod uro, var ved de store drenge i 7. klasse. Den ene af drengene 
var Folmer Jørgensen, som sammen med den anden blev sendt over på den anden side af banen. Her
skulle de selv finde den kæp, som de skulle afstraffes med, for vikaren kunne ikke finde 
spanskrøret. Da de kom tilbage, medbragte de en meget tyk gren, som dårligt kunne løftes. Samtidig
havde begge stoppet en bog ned i bukserne, som skulle tage af for slagene. Det havde vikaren ikke 
set komme, men det virkede efter hensigten. Hele klassen grinede, og de slap begge med en lille 
kindhest – altså en lussing, det vil sige et slag med flad hånd på siden af hovedet. 

*********************************************

Den folkelige biskop

Biskop Skat Hoffmeyer

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

Almindeligvis gik biskoppen af de lokale under navnet “Skat Hoffmeyer”. Skat Hoffmeyer havde 
stor interesse i naturen omkring Sejs-Svejbæk, hvor han fangede sommerfugle og natsværmere på 
heden og var lystfisker om en hals. 

Han var en ret folkekær person. Alle kunne lide ham og talte kun godt om ham. 

På et tidspunkt, havde Skat Hoffmeyer fået plads i en robåd, hvor han og to af de lokale lystfiskere 
skulle på tur i Borresø. Som en naturlig ting havde alle, foruden deres fiskegrej, medbragt en 
gedigen madpakke. Vel ankommet til fiskepladsen, blev madpakkerne lagt på agtertoften, for hver 
mand måtte have en plads, hvorfra der nu skulle fiskes. 

Under den store uro på båden, gled de dejlige madpakkerne fra agtetoften i søen, hvorefter en af de 
lokale spontant udbrød; “Åh for satan da osse”. Til det kom Skat Hoffmeyer med en forsigtig 
kommentar; ” Hmm Det var sandelig godt De sagde det, så blev jeg fri”! 



**************************************

Et hurtigt formandsvalg  i Borgerforeningen
Valdemar Sørensen boede i mange år sammen med hustruen Karoline i en lille ejendom på Julsøvej 
1. Valdemar var frem til sin død i 1969 en aktiv mand – også i det lokale foreningsliv, hvor han bl.a.
i flere år var formand for Borgerforeningen.

  Valdemar Sørensen

Som en årligt tilbagevendende begivenhed afholdt Sejs Borgerforening generalforsamling, og 
sædvanen tro blev den altid efterfulgt af lotterispil. 

Generalforsamlingen skulle afvikles hurtigt, idet spillet var det mest vigtigt for de fremmødte. 
Valdemar Sørensen var sidst blevet genvalgt og plejede at modtage genvalg, men dette år var 
Valdemar jo desværre afgået ved døden. Så det var sønnen Peter (julemand), der styrede slagets 
gang. 

Da der skulle afgives stemme om formand, blev der sagt genvalg. Alle var ikke klar over Valdemar 
var død. Så lidt forsagt sagde Peter, “Jamen min far er død, så vi bliver altså nødt til at stemme om 
en ny formand” . Peter blev straks foreslået, og på den måde blev han borgerforeningens nye 
formand. Deltagerne ønskede ikke længere diskussion, for der var et bankospil som ventede på at 
blive sat i gang. 

*************************************

Savskærerens fængslende sang

På Julsøvej 78 lå der i fordums tid et lille familieejet savskæreri. Selve værkstedet var placeret langs
Blåmunkevej, og beboelsen var bygget op af huset til Tranebærvej. Der var indkørsel fra både 
Julsøvej og Blåmunkevej. 

Træet til Knud Skovs produktion af fiskekasser blev hentet af konen Anna, der havde fået kørekort 
til lastbil, fordi Knud havde problemer med kørekort og spiritus. 

Familien Skov var en af de første, som fik fjernsyn. Som børn fik vi ofte lov til at kigge med, når 
serien med Robin Hood var på skærmen. 

De var venlige overfor os børn, når vi ikke var uvorne! Vi fik også lært en god remse af Knud Skov,
der kan synges på melodien “Dejlig er den himmel blå”. Og den var i hvert fald blandt top ti blandt 
os, der kendte lidt til ham. 



De nærmere omstændigheder var, at Knud havde været ude på en soldetur og kørt hjem i 
Hanomag’en. Hændelsen var blevet anmeldt, så derfor kørte politiet til Sejs for en tage samtale med
Knud. Desværre var Knud ikke hjemme, men bilen stadig varm. 

Politiet igangsatte derfor en mindre eftersøgning i sommerhusområdet bag savskæreriet. Til politiets
store forundring, stod der en hvid hund – en grønlænderspids - og gøede ved et skur! Da der blev 
åbnet, fandt man selvfølgelig Knud Skov. 
De tog ham med på stationen, hvor han blev indkvarteret. Her havde han nu rigelig tid til at skrive 
vores top ti remse, som går på melodien “Dejlig er den himmel blå”: ” 

Det var midt på julenat
 to betjente fik mig fat 

en i nakken en i frakken 
smed mig lige i kachotten 
så jeg vælted’ pissepotten 

og sov hele rusen ud 
og sov hele rusen ud” 

***********************************************

Krybskytten og skovfogeden

Efter Valdemar Sørensen havde stiftet familie og bosat sig omkring 1920 på ejendommen Julsøvej 1
først i Sejs, ernærede han sig hovedsagligt ved fiskeri og landbrug. I denne periode var det 
vanskeligt, at få udkomme til det daglige brød. 

Valdemar Sørensens hus på Julsøvej

En meget tidlig morgen tager han jagtgeværet og går ned til robåden, hvor han sætter kursen mod 
Paradiset, som ligger i den sydvestlige ende af Borresø. I statsskoven ved “Josefs skød” går han i 
land, for han ved der er dyr på stedet. Det har han set flere gange mens han været ude at fiske. Han 
skal dog gå et stykke vej, inden han får skudhold og nedlægger dyret. Endelig er der kød på bordet 
til hele familien. 

På sin vej tilbage til robåden, ser han, at en mandsperson har taget plads i båden. Det viser sig at 
være skovfogeden, der har været ude for at fange krybskytter. 

Valdemar går med dyret på ryggen ned til båden, hvor han peger lidt med geværet og fortæller 
skovfogeden, at sådan et hanegevær nemt kan gå af, og beder ham tage plads på agtertoften.

Valdemar smider dyret i båden, sætter sig på midtertoften med geværet på lårene stadig med 
hanerne spændt på geværet, og ror båden over til Langø. 



Der bliver ikke vekslet mange ord på den korte strækning. Da de anløber Langø bliver skovfogeden 
med bestemt tale og lidt pegen med geværet bedt om at forlade båden. For Valdemar havde ikke tid 
til at sejle rundt med ham. 

Skovfogeden var nu efterladt på Langø, hvor der er mindst 100 meter til fastlandet. Med god 
samvittighed forlader Valdemar stedet og ror hjem, idet han ved, at skovfogeden ikke kan nå at 
underrette andre myndigheder, inden beviset er borte. Hvad der videre skete, melder historien intet 
om, men at der virkelig er sket, er der ingen tvivl om. Valdemar har selv fortalt historien.

**************************************

Drenge-oplevelser: tyren og hestene

For enden af Sortbærvej - helt nede ved Søvejen - var der i fordums tid en lille ejendom som tilhørte
Jakob Henriksen. Markerne, som hørte til ejendommen, var den jord, der lå mellem Multebærvej og
Sortbærvej helt fra Borresø og op til  banelinjen. 

Tidligt i halvtresserne blev jord, lade og staldbygninger forpagtet ud til Ole Borring. Første gang jeg
erindrer Ole Borring, var da han skulle køre søndagsskoleholdet på udflugt i hestevogn med hans to 
fjordheste. Turen startede ved Missionshuset og gik herfra til Mollerup gennem Linå Vesterskov. 
Senere besøgte min bror og jeg ham mange gange, da marken ved Julsøvej lå nær vores bopæl. Vi 
hjalp også til i det omfang, som 7-8 års drenge nu kunne. 

Jeg husker specielt engang, hvor vi var på besøg, da en stor tyrekalv trukket ud og fastbundet, da 
den skulle slagtes. Oles far, der havde erfaring med hjemmeslagtning, var ankommet med slebne 
knive. Yderligere var der en stor mukkert, for tyren skulle slås på panden. 

Min bror og jeg fik mulighed for at løfte på mukkerten, men den var for tung til os. Men tyrens 
sidste time var dog kommet. For Oles far løftede mukkerten, ramte tyrens pande, hvorefter den gav 
et brøl og sank i knæ. Det måtte gentages mindst tre gange, inden tyren forlod denne verden. Det 
var for stærk en oplevelse for mig, så jeg løb hjem og havde et uhyggeligt mareridt om natten. 

Da vi blev lidt ældre, var vi en flok drenge, der fandt ud af, at efter en lang sommer var æblerne nu 
modne. Vi var blevet godt forsynet på Søvejen og tog trapperne op til Dunhammervej og gik 
derefter ned ad Multebærvej. 

Pludselig opdagede vi, at Oles to fjordheste gik og græssede på marken. For os drenge var der ikke 
langt fra at se en hest til at tænke som en cowboy.. Vi skulle selvfølgelig ud at ride på de to heste. Vi
fik dem trukket hen til et træ, så vi kunne komme op på dem. På hesten var det bare med at klemme 
benene godt ind i hestens flanker. Hu hej - rask fremad det går. 

Men det fik en brat ende. Da rebet, hesten var tøjret til, ikke var længere, røg rytteren af og slog en 
masse kolbøtter på grønsværen. Så denne gang lærte vi drenge, at man aldrig skal ride på en tøjret 
hest. 

********************************

Uro i skoleklassen – det flyvende blækhus

Midt i halvtresserne lå Sejs skoles bygninger samlet, men fordelt på tre forskellige bygninger.



På Tyttebærvej lå forskolen. Bygningen  er stadig i brug, men nu som børnehave. Ud mod Julsøvej, 
hvor Enebærparken nu ligger, lå den gamle skole og  ved siden af den forsamlingshuset, der i en 
periode blev brugt som klasseværelse, mens salen blev brugt til idræt (sidstnævnte to bygninger 
blev siden til Sejs Hedekro).

Forskolen. 1. klasse  1960 med frk. Thomsen i midten.

Vi var to årgange i hver klasse. Når vi havde gået to år i forskolen hos frk Thomsen, skulle vi videre
til forsamlingshuset i to år og derefter i den gamle skole. 

Alle børn kendte hinanden, og når man går i 4 klasse, ved man naturligvis også, hvordan der skabes 
uro i  klassen. Vi vidste hvor på heden og i mosen man kunne fange firben, snoge og stålorm. Når 
de var kommet i en pose eller lommen, blev de rolige og kunne nemt fragtes med i skoleklassen. 
Når de blev sluppet fri, gav det stor uro i klassen, og heldigvis for os fandt lærerne aldrig synderne.

Skolepultene var med fast ryg og fælles blækhus, der var placeret midt på bordet. En dag skulle vi i 
dansktimen have diktat, som skulle skrives med blæk. Penne og blækhuse blev fundet frem og sat 
på pultene. Derefter foregik det på den måde, at læreren gik frem og tilbage mellem pultene, mens 
han dikterede, hvad vi skulle skrive. 

Jeg havde foretaget mig et eller andet, som gav uro i klassen. Læreren kom nu bagfra, og jeg kunne 
se, der vankede øretæver. Jeg anede skyggen af hans hånd og dukkede mig. Hans hånd ramte 
blækhuset, som tog retning mod en klassekammerat, der sad lige overfor. Den ramte “plet” på tøjet.

Heldigvis for mig, var det en klassekammerat, som kom fra en landbrugsejendom og ofte havde 
fyldte poser med landbrugsvarer til læreren. Læreren var ulykkelig over situationen. Var det nu slut 
med de dejlige poser? Så der blev trøstet, og det blev forsøgt at få blækket af.

Jeg var i den lykkelig situation at blive glemt, og derfor fik jeg ingen afstraffelse.

*****************************************

Skolemøbel-fabrikken – hvor er skydelæren?

Den 31 marts i det herrens år 1960 gik jeg ud af 7 klasse på Sejs skole. Efter endt skolegang havde 
jeg fået arbejde i maskinsnedkeriet hos Niels Larsen a/s. Det var placeret i den gamle træskofabriks 
hvide fabriksbygning, som ligger i Svejbæk mellem banen og Julsøvej.



 

Niels Larsens fabrik ved Julsøvej.

Jeg begyndte på mit job som arbejdsdreng allerede dagen efter, jeg havde forladt skolen. Jeg skulle 
blandt andet tage fra ved maskinerne, stable træ til tørring samt gå til hånde. hvor der var behov.

Fløjten på fabrikkens skorsten gav lyd kl. 07:00, når arbejdsdagen begyndte. I 1960 var der 45 
timers uge, hvor man også arbejdede om lørdagen. Der var ingen frokoststue, så de medbragte 
klemmer blev indtaget på sadelmagerværkstedet. Det var et rart sted, hvor der var varmt og lugtede 
godt af læder. Vittigheder føg i en lind strøm, mens klemmerne blev indtaget. 

Jeg var den yngste på fabrikken, så jeg blev vejledt af en lidt ældre arbejdsdreng, som vi kan kalde 
Karl. Han havde været der i en længere periode. Når emnerne til skolemøblerne fremstilles, kræves 
det, at maskinerne indstilles ganske nøjagtigt, da der er tale om serieproduktion. Til det brug var der
- på en bærepille midt i fabrikken - fastgjort et etui med en skydelære. Det er et måleapparat, som 
kan måle med en nøjagtighed ned til en tiendedel milimeter.

  En skydelære

Men skydelæren var forsvundet, og snedkeren havde i et stykke tid, gået rundt for at spørge alle, om
de vidste, hvor den var henne. Men ingen kunne hjælpe ham! 

På et tidspunkt kom Karl forbi, og i sin frustration, sagde han helt tilfældigt til Karl, om han ikke 
kunne køre hjem efter skydelæren. “Jo det kan jeg da godt” svarede Karl. Han var kommet til at 
tage den med hjem og havde fuldkommen glemt, at den skulle tilbage på adressen. Så han måtte op 
på cyklen og hjem for at hente det savnede værktøj. 



***********************************************

Lokumsspanden og madpakken

Denne anekdoten går tilbage til sidst i 1950’erne.

Svejbæk Trævarer (også kaldet Svejbæk Bøjlefabrik) beskæftigede på det tidspunkt cirka 10 mand. 
På fabrikken blev der fremstillet i massevis af bøjler i bøgetræ. 

Dengang var Arbejdstilsynets regler endnu ikke nået helt til Jylland. De sanitære installationer var 
ikke som nutidens, hvor der kræves både toilet, badefaciliteter og frokostlokale. Skulle man forrette 
sin nødtørft, skete det på et gammeldags lokum, det vil sige en spand under et bræt, man kunne 
sidde på. Et frokostlokale eksisterede heller ikke ikke. Madpakken blev indtaget udendørs eller på 
værkstedet, hvor man holdt en halv times pause.

 Frokostpause på Svejbæk Bøjlefabrik

Det var den yngste drengs opgave at få bortskaffet spandens indhold fra lokummet. Drengen, der på
det tidspunkt var ansat, blev kaldt Rolle. Han skulle udføre den lidet attraktive tjans med at tømme 
spanden og grave indholdet ned. 

Færdig med tjansen kom han ind på værkstedet, hvor alle mand var i gang med deres madpakker. 
Her fortalte Rolle højlydt, hvorledes tjansen var blevet udført. Han berettede også, at da han trådte 
jorden til, gik han igennem selvom han ingen gummistøvler havde på. Der gav åbenbart en af 
virksomhedens ejere nogle uheldige billeder inde i hovedet. Han pakkede omgående sin medbragte 
mad sammen og forlod værksted. Det var til stor moro for alle de ansatte. 

**********************************************

Den lokale brandfogeds vandgang

Engang i slutningen af 1950’erne – sidst på året – udbrød der brand i mekaniker Ewald Thorsteds 
første værksted på Multebærvej i Sejs.

Brandvæsenet blev tilkaldt, og der ankom hurtigt et brandslukningskøretøj. De fik med vandvognen
ret omgående ilden under kontrol. Som følge heraf stod der vand på gulvet og i værkstedsgraven i 
bygningen. 



En ildebrand var ikke en dagligdags begivenhed i Sejs, så der var samlet en del tilskuere. Endelig 
ankom brandfogeden (en brandfoged ledede dengang indsatsen på landet ved en brand).

På det tidspunkt var Valdemar Sørensen den lokale brandfoged, hvilket var et af de mange 
tillidshverv, han havde. Valdemar var kort forinden blevet enkemand, og han havde sit normale 
arbejdstøj på. Her var der absolut ikke presselæg nogen steder. 

  Valdemar Sørensen

Valdemar ankom i sin gamle Chevrolet fra 1931 og gik hurtigt hen til værkstedet, hvor han blev 
standset af brandinspektøren med den blanke hjelm, der bad Valdemar om at gå tilbage. Valdemar 
bad ham forføje sig, idet han var øverste tilstedeværende myndighed. Derefter gik han rask ind i 
værkstedet. Da der var vand på gulvet, kunne han ikke se værkstedsgraven. Dermed forsvandt 
Valdemar helt fra overfladen – og sammen med han den autoritet, han forsøgte at udøve.

Valdemar blev dog hurtigt reddet op fra sin vandgang. Han kom ind til Ingrid Thorsted, hvor han fik
en kop kaffe og tørt tøj. 


