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Bjedstrup Skole

Den første skole i området var Rytterskolen i Svejstrup, som blev oprettet i 1721. 
Ny skolebygning blev opført i Bjedstrup i 1858. Den brændte i 1877, men blev hurtigt genopført på samme sted. 

I 1894 kom forskolen til, og det betød, at de små skoler i Svejstrup og Illerup blev lukket. Svejstrup Skole blev solgt og blev 
til smedje.

I 1953-54 blev de gamle bygninger revet ned og ny skolebygning og lærerboliger blev opført. Senere kom ny gymnastiksal 
til.

I 1950´erne begyndte lærer Gravers Mikkelsen at holde aftenhøjskole i Bjedstrup. Aftenhøjskolen blev ført videre af før-
stelærer Gunnar Sørensen. Den fungerer stadig den dag i dag, nu som en del af Ry Aftenskole.

Billeder beskyttet af ophavsret
Trods omhyggelig behandling af det benyttede billedmateriale kan vi have benyttet fotos, som uden vort vidende er beskyttet af ophavsret.

Skulle dette være tilfældet, vil vi være glade for at få en henvendelse.

Udgivet af
Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Foreningens formål er at støtte Lokalarkivets arbejde gennem indsamling af arkivalier, udklip, billeder, film og andet 
materiale af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område. Desuden er der udadvendte aktiviteter såsom ture, 
foredrag og udstillinger m.m. der udbreder kendskabet til den lokale historie.

Støtteforeningen udgiver hvert år i samarbejde med Lokalarkivet denne kalender.

På foreningens hjemmeside www.ryarkiv.dk viser vi bl.a. billeder, vi mangler oplysninger om. Husk at kontakte Lokal- 
arkivet inden du kasserer gamle billeder, film, papirer, protokoller m.v. af lokal interesse.

Henvendelse vedr. medlemskab til Støtteforeningen.
Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv, Gudrunsvej 1, 8680 Ry.
mail@ryarkiv.dk eller Søren Chr. Sørensen,  Tlf. 8689 1976. E-mail: alling@pc.dk

Ry Lokalarkiv, Gudrunsvej 1, 8680 Ry. Tlf. 8794 2887. E-mail: ljp@skanderborghistoriskearkiv.dk
Åbningstider: Mandag 10.00-12.00 – Tirsdag 14.00-16.00



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Alken Station - ca. 1909

Som mange andre bysamfund er også Alken vokset frem efter at jernbanen blev åbnet i 1871. I Alken først med et trinbræt, 
senere forfremmet til Alken Station med stationsbygning, da der blev behov for et sidespor til Landingsstedet i Mossø for 
transport af træ til papirfremstilling til Vissing Kloster og transport af papir fra Vissing Kloster. Stationsbygningen i Alken 
blev nedrevet efter en brand omkring 1991. 

På billedet ses nogle af de første huse, blandt dem mejeriet, Alkenvej 46, der kendes på den høje skorsten. Mejeriet fun-
gerede frem til en gang i tresserne. Bygningerne blev senere anvendt til en produktion af Hoptimister. I dag fungerer en 
del af Alken Mejeri som købmandshandel og fælleshus for Alkens beboere, og en anden del er omdannet til boliger. Ved 
siden af mejeribygningen ses jernbaneoverskæringen.
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Fotograf K. N. Baunsgaard og hustru, Skanderborgvej 12 – 1925-29

På billedet ses Ry-fotografen Knud Nielsen Baunsgaard og hustru Caroline. De kom til Ry i 1894, og Knud Baunsgaard 
slog sig ned som fotograf i ejendommen Skanderborgvej 12.  

Fotografering var dengang en langsommelig og vanskelig sag, der krævede stor omhu og tålmodighed. Der gik flere mi-
nutter mellem hver optagelse. Alligevel har tiden fostret en stribe af dygtige fotografer, der tog fremragende, velkompo-
nerede billeder.
Øjensynlig har ikke kun fotografiet, men også det nye medium, radioen, haft Baunsgaards bevågenhed. Danmarks Radio 
begyndte udsendelse i 1925, så Baunsgaard har altså været med fra den første spæde begyndelse.
Her nyder parret morgenkrydderen af musselmalet kaffestel og lytter muligvis til det nystartede Danmarks Radio. 

1933 overtog sønnen Victor Baunsgaard fotografvirksomheden, som fortsatte frem til 1960, hvor ejendommen blev solgt 
til det daværende Andelsbanken, som nedrev ejendommen og byggede en ny på stedet. I dag rummer ejendommen 
M-Flower og på første sal en lejlighed. 

Foto K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Lærer Hjuler ved katederet på Låsby skole, Nørregade 9 – ca. 1910

Klokken er kvart i tolv, og lærer Peder Hjuler sidder ved katederet på Låsby skole. Eleverne sidder andægtigt ved deres 
pulte og lytter. Pigerne med fletninger og drengene kortklippede. Alle bordene er ryddet.
Det er formentlig en time i botanik. Eleverne har medbragt planter, og lærer Hjuler er ved at fortælle om blomsten på 
bordet. Flere planter står på skabet ved siden af. 
På tavlen bag lærer Hjuler ses fra sidste time en cirkelfigur med formlerne for beregning af cirklens omkreds og areal.
På væggene hænger anskuelighedstavler til gennemgang af menneskets anatomi. Over tavlen er ophængt landkort til 
geografiundervisningen, og bag kortophænget ses en tavle med motiv fra landbruget. Ved siden af tavlen hænger flere 
landkort, det øverste viser Skandinavien, og på bordet står en globus. 
Belysningen sker med petroleumslamper. Øverst på skabet står en æske cigarer og et par flasker.
Peder Hjuler kom fra en stilling i Udbyhøj, havde ansættelse i Låsby fra 1908-1925 og blev senere skoleinspektør i Ølgod.
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Frida og Ejnar Lorentzens frisørforretning – ca. 1932

Barber- og frisørmester Ejnar Lorentzen og hans hustru, Frida, kom fra Ringsted til Ry i 1931, hvor de købte ejendommen, 
Klostervej 20. Her nedsatte de sig med henholdsvis herre- og damesalon. Frida havde i sin ungdom i Skjern spillet klaver 
til den lokale biografs stumfilm, men lærte senere af sin mand frisørfaget, og det holdt hun ved helt frem til pensionerin-
gen. Parret havde to døtre, Inge og Ellen.

På førstesalen havde familien Lorentzen indrettet sig i en lejlighed, som blev deres hjem frem til midten af 1960'erne, da 
de solgte forretningen. Bag ejendommen var der i mange år en lille have, der grænsede op til Hostrupsvej.

Marie Thomsen, der var født i 1881 i Frederikshavn, var ugift. Hun havde sin forretning med Broderi  og Trikotage i nogle 
år. Senere var der fra krigens begyndelse og op i 1960'erne konfektureforretning.

Bag kvinden med barnet er indgangen til de tre forretninger: til venstre gik man ind i herrefrisørsalonen, til højre var 
broderiforretningen og ligeud var døren til damefrisørsalonen og "privaten". 

Bemærk det fine cykelstativ, der er kronet med barberfagets kendetegn, barberskiltet.
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Ry Sanatorium, Klostervej 136 - ca. 1950

Sanatorierne i Ry og Silkeborg blev oprettet i 1903 af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Kvinderne kom 
til Ry, mændene kom til Silkeborg. 

Ry Sanatorium havde fra starten 22 sengepladser, men udvidedes senere til 40 senge. Leder blev dr. med. Kristen Isager, 
der som en af tuberkulosebekæmpelsens pionerer lagde grunden til sanatoriets gode renommé. Kristen Isager var overlæ-
ge på Sanatoriet indtil 1934, hvor han faldt for aldersgrænsen. Han efterfulgtes af sin søn Jens Karsten Isager fra 1934 til 
1936, hvor denne blev overlæge ved Ålborg Amtssygehus’ tuberkuloseafdeling. 

Herefter blev Ellen Pedersen overlæge på Sanatoriet. Hun gennemførte i slutningen af 1930'erne en større ombygning og 
modernisering af sanatoriet. I hendes tid som overlæge gjorde tuberkulosebekæmpelsen markante fremskridt, dødelighe-
den faldt, og belægningen viste vigende tendens. Til gengæld for faldet i danske patienter fik sanatoriet i 1950'erne mange 
grønlandske patienter. I 1956 blev Ry Sanatorium nedlagt, og fra 1960 har bygningerne været anvendt som scleroseho-
spital.
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Flygtningelejren ved Gl. Rye - 1945-48

Når man går på området ved Den gamle Flyveplads ved Gl. Rye, er der ikke mange spor af, at her har ligget en flygtninge-
lejr med mere end 10.000 tyske flygtninge. 
Lejren rummede tyske flygtninge især fra det gamle tyske Østpreussen, som i dag er polsk og russisk område. Af frygt for 
Den røde Armé, som rykkede hurtigt mod vest i krigens sidste måneder, flygtede lokalbefolkningen mod vest. Det var 
hård vinter og mange omkom undervejs. Omkring 250.000 flygtninge kom til Danmark.
Ved befrielsen blev flygtningene, som hovedsagelig var kvinder, børn og gamle mænd, interneret i flygtningelejre forskel-
lige steder i Danmark.
Lejrene var indhegnede, ved portene var der bevæbnede vagter. Samkvem mellem flygtningene og lokalbefolkningen var 
forbudt og strafbart. Et kæresteforhold mellem en tysk flygtningepige og en dansk arbejder gav ham en måned i fængsel. 
Hun fik 14 dage i lejrens fængsel.

Maleriet viser Nordvagten til lejren. Vejen er Horsensvej syd for Gl. Rye. I baggrunden anes Gl. Rye. Maleriet er malet af 
en af flygtningene, G. Lossau.
I 1948 blev lejren nedlagt, bygninger og inventar solgt og stort set alle spor fjernet. I 1966 blev lejrens kirkegård nedlagt 
og gravene flyttet til Den tyske Krigskirkegård ved Gedhus.

Maleri af G. Lossau. Gl. Rye Møllemuseum.
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Badestranden ved Sønder Ege i Ry - ca. 1940 

"Skolens badestrand" kaldtes stedet tidligere af de lokale Ry-borgere. Stedet var lejet af Kristian "Barhoved"; senere blev det 
købt af kommunen. Allerede i 1930'erne blev eleverne i Ry Folkeskole undervist i svømning. I sommerhalvåret, når vejret 
tillod det, cyklede de mere eller mindre forventningsfulde børn til stranden - selvfølgelig opdelt i pige- og drengehold. 
De heldige, hvis forældre rådede over et af badehusene mod nord ved "Højen", kunne skifte tøj i skjul, andre måtte klare 
sagen på anden måde. Der var ingen faciliteter som i dag. Som det ses på billedet var der en fin tredelt bro, som inderst 
afgrænsede det lave område, hvor begynderne måtte øve sig. På den del af broen, hvor eleverne her sidder, var der yderst 
en forlængelse, som endte i en udspringsvippe. 

Efter skoletid om sommeren tilbragte mange børn og unge her fritiden med at bade og mødes med kammerater. Foruden 
udspring var dykning en yndet sport. 

Også i 1960'erne var badestranden i brug til undervisning. På det tidspunkt var der kommet et lille brunmalet toiletskur 
ved skellet op mod campingpladsen. Grå træbarakker var blevet opstillet i form som et E. Der var både herre- og dameaf-
deling, og en del knaster er i tidens løb blevet skubbet ud, så drengene kunne snige sig til at kikke ind i pigernes omklæd-
ningsrum!
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Korsvej Savværk på Gl. Silkeborgvej 32 – ca. 1970

Korsvej Savværk - Tømrer- og Snedkerforretning, Gl. Silkeborgvej 32 startedes som savværk i 1948 af Aage Busk Sørensen 
med opskæring og handel med grantræ samt løvtræ til møbelindustrien. 

Der blev også leveret træ til renovering af flere kirker i Ry området, bl.a. Låsby, Ry, Veng og Mesing. Til Vestervig kirke 
blev der lavet en stor egetræsdør. Der blev også leveret egetømmer og lavet bænke til Den Gamle By i Aarhus.

I en periode byggede man en række huse i Låsby i samarbejde med arkitekt Svend Aage Nicolajsen fra Snekkersten.

Nogle år senere blev hovedparten af de små savværker nedlagt, og Korsvej Savværk gik over til at drive tømrer- og sned-
kerforretning, med bolig-, landbrugs- og industribyggeri. Desuden blev der fremstillet forskelligt forretningsinventar.

Au
gu

st
 –

 2
01

6 31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Skomagerværksted ved Randersvej i Ry – ca. 1929

Skomager Salomon Rasmussens værksted på Randersvej bag mejeriet. Huset til venstre er Strungesvej 3. Mester selv står 
til højre på trappen iført sit store arbejdsforklæde, og omkring sig har han et udsnit af byens omkringdrivende eksistenser 
på denne tilfældige vinterdag. 
Fra venstre ses arbejdsmand og medhjælper ved fiskeriet Rasmus Sørensen ”Små”, lænende sig til sin ”skærveknuser”, der 
er uden kædeskærm og har sadlen solidt fastbundet til stangen, så han ikke under kørslen kastes bagover.
Herefter ses Jens Rye ”Træskomand” - måske identisk med arbejder på træskofabrikken, Jens Nielsen fra Gl. Rye - dam-
pende på sin lange pibe. Med korslagte arme ses smed Jens Jørgen Kristensen ”Dukkefusse”, der også var  jollebygger i 
fritiden. Han havde selv en båd liggende ved den senere marina. 
Ejendomsmægler Pauli Boesens fremtoning er lidt fornemmere end de øvrige personers med blød hat, cerut, slips og 
læderstøvler. Foran ham står en dreng, måske sønnen Aage Boesen. De sidste to personer er ukendte.
Skomager Salomon Rasmussen boede privat på Kyhnsvej 13 ved folketællingen i 1930. Han var gift med Ane Jørgine Si-
monsen og havde en datter Frida og sønnen, Alvin, født i 1908.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv
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Efterårsmanøvre ved Kildebakken i Ry – ca. 1910

Soldater på efterårsmanøvre har i lange tider været et fast indslag i årets gang og ligeså smådrenge og nysgerriges sam-
menstimlen omkring de våbenføre mænds aktiviteter. En del af soldaterne var normalt genindkaldte rekrutter, som skulle 
genopfriske deres kampfærdigheder.
Infanteriets 27. bataillon er her foreviget med befalingsmændene i front og de hestetrukne trænvogne parkeret langs 
Skanderborgvej. På den ubebyggede Kildebakke ses grupper af soldater omkring røgdrivende bål, hvor der formodentlig 
laves mad til tropperne.
Skanderborgvej, der på billedet endnu er skærvebelagt, har nogenlunde samme vejføring som i dag. De eneste bygninger, 
der ses, er Ry kirke (opført 1909) og husmandsstedet på Akacievej 1.
Bag kirkens tårn ses den træbevoksede Skansehøj, som tydeligt ses som en selvstændig høj på den store skråning, som 
Kildebakken udgør. 
På højre side af kirketårnet ses fredsskoven, der breder sig fra landevejen og videre op over Kyhnsminde, faktisk med 
samme udbredelse som i dag.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv.
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Låsby Brugs, Hovedgaden 6 - ca. 1960

Låsby Brugs, Hovedgaden 6, hed fra begyndelsen ”Korsvej og Omegns Brugsforening”, men da Låsby Brugs, Nørregade 3, 
blev nedlagt i 1970, fik Korsvejens Brugsforening ændret navn i 1976 til sit nuværende navn, Låsby Brugs, samtidig med 
at der blev udarbejdet nye vedtægter.

I Låsby var der den 20. marts 1900 åbnet en brugs i et kælderlokale under Thor Langes Vej 3, men da der omkring år-
hundredskiftet skete en stor udvikling omkring Korsvej, drøftedes muligheden for at få en brugsforretning i nærheden af 
mejeriet.

I begyndelsen af 1905 blev der nedsat et udvalg, som skulle tage sig af sagen, og dette udvalg kom til at bestå af følgende: 
mejeribestyrer L. Lauritsen, gdr. Søren Møller, gdr. Knud Eriksen og gdr. Christen Rørbæk Christensen. Den 9. februar 
1905 købte udvalget ejendommen Hovedgaden 6 af købmand Niels Peter Nielsen for 9.000 kr. for bygninger og inventar, 
der bl. a. omfattede en kaffemølle, vægte, hestegang m.m., idet der også hørte foderstofforretning med dengang. Denne 
afdeling blev dog skilt fra i 1931 og overtaget af Johanne og Chr. Andersen.

Den 2. april 1905 åbnede Korsvej og Omegns Brugsforening på Hovedgaden 6 med den tidligere ejer Niels Peter Nielsen 
som uddeler.
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Forstander på Ry Højskole Helge Hostrup ved sin bogreol – ca. 1902

Helge Hostrup var grundlægger af Ry Højskole i 1892 og skolens første leder indtil 1905. Han ses her i læsepositur ved sin 
store bogsamling, der synes at indeholde mange udgaver af samlede værker.
Privat var Hostrup åbenbart en ivrig amatørfotograf, idet Ry Lokalarkiv er i besiddelse af en stor mængde glaspladenega-
tiver, som er optaget både i hjemmet, på skolen og i ferier så langt væk som i Norge i årene fra begyndelsen af 1900-tallet. 
På dette foto er han for en gangs skyld ikke selv bag kameraet, men må have fået assistance til opgaven.
Hostrup stammede fra en litterær familie, hvor faderen var den kendte digterpræst Jens Christian Hostrup (”Genboerne” 
og ”Eventyr paa Fodreisen”) og morfaderen, digteren Johannes Carsten Hauch. Selv var han uddannet som magister i 
litteratur og en alsidig begavelse, der også var kendt som radikal redaktør på Jysk Morgenblad i Århus, skuespilforfatter 
og præst.
I højskoleundervisningen hentede han lærerkræfter ind til fag som verdenshistorie, naturhistorie og fysik, men også mere 
praktisk orienterede fag som håndværk og håndarbejde. Gymnastik og musik var en del af dagligdagen.
Lokale undervisere som doktor Isager og dyrlæge Jacobsen tog sig af fag som bl. a. sundhedslære.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv
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Hjælp ! Oplysninger efterlyses !

Disse to fotografier pirrer virkelig vores fantasi På Ry Lokalarkiv. Vi aner ikke hvilken begivenhed, der er fotograferet. 
Hvad I alverden foregår der?
Fotografierne er taget før 1938. Det kan vi se, fordi førstesalen på Bodalsvej 1 ikke er bygget endnu. Dette skete i 1938. 
Men derudover er vi på helt bar bund.

Hvis nogen kan hjælpe os på sporet af hvilken begivenhed, der er fotograferet, så vil vi meget gerne høre om det på Ry 
Lokalarkiv.



For 25 år siden - 1991
En af Ry´s ældste og største virksomheder gennem årene, 
Ry Mølles Fabriker, lukker.

Det skete

For 50 år siden - 1966
Dover kommune havde fungeret siden 1900, men i marts 
1966 var det slut. En afstemning om sammenlægning af de 
3 kommuner Dover, Alling - Tulstrup og Rye havde fundet 
sted. Resultatet var blevet et "ja", og derfor afholdt Dover 
Sogneråd  28. marts det sidste møde inden overgangen til 
storkommunen, som den blev kaldt. På billedet ses med-
lemmerne af det afgående Dover sogneråd 1962-1966. For 75 år siden - 1941

19/2 1941 blev Ry Handelsstandsforening oprettet.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Hotel Ry. 
Ca. 30 af byens handlende deltog og meldte sig efterføl-
gende ind i foreningen. I 2010 skiftede foreningen navn til
Ry City.

For 100 år siden - 1916
I 1916 begyndte nedgravningen af kloakledninger  i Ry. Ry 
Håndværker- og Borgerforening havde arbejdet på sagen i 
en årrække. Udgifterne på 13.000,- blev fordelt på lodsejer-
ne og blev betalt over 10 år.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv.

For 125 år siden - 1891
Udsmykningen på Himmelbjergtårnet blev tilendebragt. 
Arbejdet havde ligget stille i en tid på grund af pengeman-
gel, men nu var problemet løst og udsmykningen blev gjort 
færdig.


