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Låsby Skole

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 aktivi-
teter 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 
Lokalarkivet 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

Fotos: Arne Olesen, Ry Lokalarkiv

Låsby Centralskole

Den første del af skolen, afdeling A, blev taget i brug 21. oktober 1963 med i alt 133 elever. 
I årene derefter skete der en større udstykning i Låsby og dermed voksende elevtal, hvorefter 
afdeling B blev opført og taget i brug i 1974. Da var antallet af elever vokset til 260 fordelt på 16 
klasser. 1978 blev afdeling C taget i brug som fælles overbygning for Låsby og Knudsøskolen. 
Eleverne skulle herefter ikke længere til Silkeborg for at afslutte deres skolegang.
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Januar 2017

”Universitetet”, Hovedgaden 3.    Foto: Niels Hovgaard

Låsby Skole, Nørregade 9

Flensted Skole, Flensted Byvej 3.   Foto Arne Olesen, Ry Lokalarkiv

Flensted Skole, Flensted Byvej 23

Skolerne i Låsby

I 1950´erne var der tre skoler i sognet, to i Flensted og skolen på Nørregade 9 i Låsby. 
Ved skolen på Flensted Byvej 23, der blev opført i 1859, var Esther Johansen lærerinde fra 1921, 
og indtil den blev nedlagt i 1963. Lærer E. Harlou var lærer sammesteds fra 1919 og flyttede 
med til den nye og større skole på Flensted Byvej 3. Ester Johansen og Harald Juul Jensen fulgte 
med fra Flensted skolerne til Låsby Centralskole, Skolevej 10, i 1963.
Skolen på Nørregade 9, der blev opført i 1903, rummede alle klasserne i Låsby. Bertha Schrøder 
var lærerinde for de små fra 1938. K. Henrichsen blev ansat som lærer i 1954, og de blev begge 
tilknyttet den nye centralskole.
Undervisningen fortsatte ved de tre skoler indtil 1960, da det blev besluttet at samkøre de to 
skoler fra Flensted og Låsby, idet loven på dette tidspunkt forlangte, at de større elever blev 
tilbudt undervisning i tysk, engelsk og fysik. Til dette formål købte kommunen derfor Hoved-
gaden 3 og indrettede klasseværelser i stuehuset.  
I 1963 indviedes Låsby Centralskole og de små skoler blev lukket.
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Firgårde Børnehjem - cirka 1896

Det var oprindelig en mindre gård med skiftende ejere. I 1873 erhvervedes gården af Mads Chr. 
Madsen, der var skolelærer ved Firgårde skole fra 1860 til 1879. Han solgte i 1879 gården til 
Dover-Veng sogn, som i 1887 oprettede børnehjem på stedet for kommunens fattige børn, der 
hidtil havde haft ophold på Fattiggården.
Den første plejemor rejste efter tre år til Amerika og afløstes i 1890 af Nielsine Pedersen, der 
var meget dygtig og afholdt. Hun købte i 1900 børnehjemmet af kommunen, og i 1902-08 blev 
hjemmet helt ombygget. Efter hendes død blev det en selvejende institution. Hjemmet husede 
dengang omkring 25 børn fra helt spæde til konfirmationsalderen. I de første år var der poge-
skole på hjemmet, men efter ombygningen blev der i 1902 indrettet skole med egen lærer.
Børnehjemmet fungerede frem til cirka 1980, hvor amterne overtog Særforsorgen og der udar-
bejdedes ny vedtægt for institutionen. Herefter blev stedet drevet som en institution for udvik-
lingshæmmede. Firgårde blev nedlagt som selvejende institution i 1999 og overdraget til Århus 
Amt.

Februar 2017
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Plejemor Martha Rasmussens 60-års dag - 1953

Martha Rasmussen var fra 1909 og næsten 50 år frem ansat på institutionen Himmelbjerggår-
den i Gl. Rye, først som ung pige, senere som plejemor.
Hun var utrolig afholdt af drengene og for manges vedkommende nok den eneste voksne for-
trolige, som de kendte til. Det blev senere til livslange og nære kontakter.
Da Martha blev ansat, var der streng disciplin og prygl: en dreng blev sendt i skoven for at samle 
ris til sin egen afstraffelse. Efter tæskene blev den unge Martha sat til at feje op i rummet. Bar-
nets skæbne berørte hende efter eget udsagn dybt.
Drengene gik i uniform og havde hverken undertøj, tandbørster eller hovedpuder. Forholdene 
forbedredes dog meget i begyndelsen af 1940´erne, da forstander Orla Jensen kom til.
Martha ses her med sin fortjenstmedalje i sølv på sin 60-års fødselsdag. Festen var arrangeret af 
hendes ”gamle drenge” på Ny Rosenborg i København. En af deltagerne sagde i sin tale: ”Du har 
rekord i at være mor for mange drenge. Altid havde du et kærligt og fornuftigt ord at sige til os 
små forpjuskede fyre”.
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Branden i Illerup - 1837

Den 5. juni 1837 brændte landsbyen Illerup, og de fleste af landsbyens gårde og huse nedbrænd-
te. Ilden startede ved 23-tiden hos sognefoged Peder Mogensen, hvis karl Knud Andersen in-
debrændte. Denne tillagde man også skylden for branden, da han var en stor tobaksryger og 
nok var sovet fra en ulmende pibe. Ud over Knud Andersen indebrændte mange af landsbyens 
husdyr, hos sognefogeden 9 køer, 1 følhoppe, 10 får og 2 svin.
Efter branden blev de fleste gårde udflyttet, og størstedelen af de kønne gamle huse, man ser i 
dag, stammer fra 1837. En del brandsværtet tømmer er genbrugt.
Illerups kirke var allerede nedbrudt i 1643. Den var da i en ynkelig forfatning efter at have ligget 
øde hen i 71 år. Materialer herfra blev brugt til at forlænge Dover kirke med 7 meter. Illerup, 
hvis oprindelige navn menes at være Eigilstorp, blev herefter underlagt Dover.

Akvarel af Chr. Heilskov 1925

April 2017
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Alling bygade - 1950

Maleriet viser Alling bygade, i dag Ringvej, som den så ud i 1950. Gaden var en uasfalteret grus-
vej. Elektriciteten var kommet til Alling, men gadebelysning fandtes ikke. Trafikken var ikke 
voldsom, så hønsene gik frit rundt på gaden.
De to smukke gårde midt i billedet findes ikke mere. Bindingsværksgården er Alling Overgård, 
som brændte i 1952. Nye topmoderne avlsbygninger med direkte indkørsel på kornloftet, blev 
opført i stedet. Det er dem, der ligger på stedet i dag. I dag drives gården ikke længere, og jorden 
er forpagtet ud.
Kampestensgården til højre brændte i 1963, og de nye bygninger blev opført længere væk fra 
vejen. Driften er også indstillet her, og jorden solgt fra.
Kun huset til højre, Ringvej 29, findes i dag.  Det blev bygget som aftægtsbolig for den gamle 
kampestensgård, Ringvej 27, og er i dag privat beboelse. Huset blev senere kaldt Rasmus Mad-
sens hus. Han var tidligere gårdejer og ejede huset fra 1963-1983.

Maleri af Carl C. Madsen 1950

Maj 2017
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Tørvegravning på Tulstrup Nørregård

Især på landet blev tørv anvendt som brændsel til langt op i 1950’erne. Tørv blev gravet i moser-
ne. Moserne var ofte inddelt i parceller, så hver gård havde en stykke, hvor vinterens forsyning 
af brænde kunne graves.
De øverste lag var faste, så tørven kunne skæres i blokke og derefter skæres i mindre stykker. 
Længere nede i mosen var tørven vandfyldt og blev gravet op som tørvemasse, nærmest mud-
der. Med en ”snegl” blev den ført op i en beholder og på hestevogn kørt hen til en plads, hvor 
den blev hældt i forme. Når vandet var trukket væk, blev tørvene stablet til tørring og til sidst 
kørt hjem til gården.
I dag er der ikke meget tørv tilbage i Danmark. Stordrift bl.a. til spagnum samt stort behov for 
brændsel under krigen har tømt moserne for tørv. 
Billedet er formentlig fra Langmosen i nærheden af Tulstrup Nørregård.

Juni 2017

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30



Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Høkerhuset, Klokkehøj 18, Svejstrup - i 1930’erne

Svejstrup havde i ældre tid en del små virksomheder. Høkerhuset var en af dem. På billedet her 
står Høker Ane stolt i døren til sin butik, som hun drev videre, da hendes mand, Jens Pedersen, 
var død i 1923. 
I sin tid var huset udstykket fra Damgården. En af de små stuer var inddraget som en lille butik 
med en disk og en hylde. Her kunne byens indbyggere blandt andet købe mel, gryn, kartofler, 
sirup, sæbe, petroleum og bolsjer. Til jul bød sortimentet også på figner og dadler.
Høker Ane, som hun blev kaldt, var født i 1858. Hun blev gift med Jens Pedersen, som efter 
sigende havde snedker- og tømrerværksted i den højre ende af huset, samtidig med at han drev 
høkerbutikken. Ane nåede at blive aldersrentenyder i Ry, hvor hun døde på De gamles Hjem i 
1938. 
Huset blev omkring 2012 erstattet af et smukt, nybygget parcelhus.

Juli 2017
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Restaurant Sønder Ege - 1972-2015

Grethe og Erling Lund Nielsen byggede Sønder Ege på en grund, som havde tilhørt hans mor-
far. Byggeriet startede i 1971, og restaurant Sønder Ege åbnede april 1972. Forretningen gik 
godt, og levering af mad ud af huset blev omfattende. I 1979 blev den store sal bygget, og disko-
tek El Bombin blev indrettet i kælderen. Navnet blev senere ændret til Avalon, hvor byens unge 
mødtes hver uge gennem mange år.
Efter næsten 44 års brug havde såvel Sønder Ege som familien Nielsen ”aftjent deres værnepligt”, 
og Sønder Ege blev solgt til et byggefirma. Bygningen blev revet ned, og 7 luksusboliger blev 
opført på den smukke søgrund.
Der findes kun få borgere i Ry og omegn, der ikke har været til en familiefest på Sønder Ege eller 
har fået mad derfra til at fejre et eller andet derhjemme.
Der er afholdt møder, generalforsamlinger, julefrokoster, spillet bridge og meget mere. Sønder 
Eges fødselsdagsfest blev fejret hvert år med wienerschnitzel. Men det største arrangement var 
Ry Sportsklub og Mølleskolens 100-årsfest i Ryhallen, hvor 1250 gæster fik leveret en vellykket 
middag.

August 2017
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Skanderborgvej 40 i Ry faldt for byudviklingen i 1984

Et af de ældste huse på Skanderborgvej måtte i 1984 lade livet i forbindelse med byggeriet af 
Møllegården, da der skulle laves en bredere indkørsel til Møllevej.
På det gamle hus sad et tårn, som en af byens håndværkere overtog. Tårnet er nu genopført på 
et hus på Silkeborgvej 33. Man kan fra tårnet se over banen til skovene omkring Himmelbjerget. 
På billedet ses byens daværende ”genbrugsarbejder”, Thorsten Gislason, med sin vogn læsset 
med aviser, blade og pap. Thorsten samlede dagligt flere læs, til stor glæde for mange. Thorsten 
og hunden Hulda vandrede rundt i byens gader med deres vogn gennem flere år, men med den 
tiltagende trafik fremkaldte det ofte utilfredse bilister, når Thorsten og Hulda i myldretiden 
skabte trafikpropper. Derfor blev den form for indsamling afskaffet, og Thorsten blev uddannet 
kunstmaler på Voksenskolen Lysbro.
Huset havde tidligere været hjem og automobilværksted for mekaniker Aage Jensen. Her på 
billedet ses Ry Maskinværksted i bagbygningen.

Foto: Jens Anker Tvedebrink 

September 2017
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Vognmand Søren Johansen foran Ryesgade 13 i Gl. Rye – cirka 1915

Før maskinernes indtog på vores arbejdspladser var meget arbejde hårdt slid for mennesker og 
dyr. Når store kampesten skulle flyttes, kunne det foregå som her, hvor vognmand Søren Johan-
sen med fuldt læs er fotograferet sammen med vejmand Carl Bæk. Vejmanden kunne vel godt 
have været modtageren af de store sten til videre forarbejdning.
Bag de to mænd ligger Ryesgade 13 - kaldet Kokkens Led - i Gl. Rye. Huset lå ved leddet ind til 
byens fællesareal syd herfor, men blev revet ned i 1960.
Søren Johansen boede sammen med sin børnerige familie i den sydlige ende af byen, dér hvor 
Ryesgade 34a nu ligger. Hans virksomhed blev motoriseret i begyndelsen af 1920´erne, da han 
anskaffede sig en lastbil. Ved anlæggelsen af Rye Flyveplads lige før krigen deltog han også med 
sit motorkøretøj.
Carl Bæk var også lokal og boede Nyvej 15 med sin lige så børnerige familie.
De store sten skulle altså give brød til rigtig mange mennesker i den lille by!
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Boes Kaffestue, Emborgvej 58, Boes - 1991

Ejendommen husede tidligere Boes Brugsforening og Forsamlingshuset.
Boes Kaffestue blev åbnet af Knud Kronholm i 1971. Han drev stedet i ca. 3 år, hvorefter han 
erhvervede restauranten Lærkereden på Emborgvej 55.
Inden de næste ejere i rækken, Annette og Lars Nielsen, kom til med sloganet ”Garanteret fri for 
udsigt - men vældig hyggeligt”, var her kortvarigt to værtspar og siden også Jette og Jens Peter 
Møller.
Endelig købte Ann-Brith Aagaard Leth og Jens Jacob Farcinsen Leth den 1. december 1990 Boes 
Kaffestue. De ses her på billedet kort efter overtagelsen, klar til at modtage gæster til varm cho-
kolade og boller på en kold vinterdag i bindingsværksbygningens hyggelige lokaler. Værtinden 
tog sig af serveringen i den lille kro, mens hendes mand var chef i køkkenet.
På grund af sygdom måtte parret lukke Kaffestuen i 2010, hvorefter ejendommen alene benyt-
tedes til privat beboelse.

Foto: Jens Anker Tvedebrink 
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Juleudstilling i Ry - 1951

Akkurat som i dag blev der udfoldet stor fantasi, når Rys forretningsdrivende ville opmuntre 
byens borgere til at lægge julehandelen i Ry.
En af de første søndage i december blev byens butiksvinduer pyntet efter alle kunstens regler. 
Karduspapir var klæbet for vinduerne, og indenfor i butikkerne havde personalet travlt med at 
sætte varerne indbydende frem; selv gulvene var taget i brug. Kl. 16 blev papiret fjernet fra vin-
duerne, juletræet på Torvet tændtes under ledsagelse af hornmusik, og derpå gik byens børn og 
voksne sammen rundt og beundrede udsmykningen. Næste morgen var butikkerne åbne, klar 
til julehandel.
Her ses slagtermester Axel Hansens humørfyldte udstillingsvindue på Skanderborgvej 10: grise 
med lys i øjnene, nissen med et fast tag i grisens tøjler, medisterpølser og meget mere. De fine 
blomster i vindueskarmen er flommefedt, som Axel Hansen selv havde formet bl.a. ved hjælp af 
en varm ske. 
Den sidste uge op til jul havde butikkerne åbent til kl. 20, juleaftensdag kun til kl. 14.

Foto: V. Baunsgaard, Ry Lokalarkiv

December 2017
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Spejdere ved Sønder Ege 1960
Victor Baunsgaard tog dette billede af spejderne ved Sønder Ege i 1960. Dagny Henriksen var 
spejderleder. Kan nogen hjælpe med at sætte navn på spejderne? Kontakt venligst Ry Lokalarkiv.

Skomagerhuset i Låsby cirka 1923
Hvor lå huset? Kontakt venligst Ry Lokalarkiv.

Foto: V. Baunsgaard, Ry Lokalarkiv

Efterlysninger



Det skete

For 50 år siden - 1967
Ry rensningsanlæg tages i brug 1967. Det stigende 
byggeri og kravet om miljøforbedringer betyder, at 
der bygges et nyt rensningsanlæg for enden af vogn-
mand Johannes Thøgersens eng på Silkeborgvej. Tid-
ligere er udledningen sket fra spidsen af Sønder Ege, 
men nu kan spildevandet renses efter tidens krav.

Foto: Kaj Snede Pedersen, Ry Lokalarkiv

For 25 år siden - 1992
Colourit’en oprettes. Den 15. januar 1992 indrykker 
Leo Nielsen en annonce i det lokale Annonceblad, 
hvor han søger interesserede mennesker til at starte 
en forening for hobbymalere og -tegnere i Ry Kom-
mune. Få uger senere er den første bestyrelse klar og 
åbner værksted på Rodelundvej 2. Foreningen eksi-
sterer i dag med 30-40 aktive medlemmer.  Der holdes 
en årlig udstilling på Ry Højskole eller i foreningens 
nuværende lokaler på Skanderborgvej 44.

For 75 år siden - 1942
Ry og Omegns Landboforening stiftes i 1942. Idéen 
er, at egnens landmænd skal kunne handle med deres 
grise og kreaturer. Derfor bliver der stiftet en land-
boforening med tilladelse til handelsaktivitet, hvor - 
som det hedder - enhver uberygtet person med dansk 
statsborgerskab kan optages. Foreningen ophører, da 
den bliver fusioneret med Silkeborg Landboforening 
i 1994.

For 100 år siden - 1917
A/S Ry Mølles Fabriker bliver stiftet 2. oktober 1917. 
En stor produktion bliver senere imprægnering af te-
lefon- og elmaster. De forskellige imprægneringsfa-
brikker i landet har egne søm med initialer. Således 
ses på billedet RMF 66 (imprægnering i 1966), mens 
det andet søm angiver længde af mast og anvendt im-
prægneringsvæske.  Den dag i dag findes stadig ma-
ster fra Ry, blandt andet i Nordjylland. 
Billedet af elmasten er fra Vestbirk, hvor der stadig 
står en række pæle fra St. Hjøllund Imprægnerings-
anstalt.

For 125 år siden - 1892
Ry Højskole bliver bygget i 1892. Skolens forstander-
par Helge og Astrid Hostrup er nygifte, da det første 
hold med 35 karle begynder 1. november. Skolens før-
ste lærerstab ses her. Bagerst fra venstre: ukendt, An-
ders Nielsen, Svejstrup Østergård, læge Kristen Isa-
ger, dyrlæge Jacobsen, ukendt. Forreste række: pastor 
Hansen, Astrid Hostrup, Helge Hostrup, lærer Halse.


