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Rye Centralskole

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.

Forsidefoto: Jarl Dencker Nielsen, Ry Lokalarkiv

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.mit.ryarkiv.dk viser vi bl.a. billeder, vi mangler oplysninger om. Husk at kon-
takte Lokalarkivet inden du kasserer gamle billeder, film, papirer, protokoller m.v. af lokal interesse. Alle billeder 
på Ry Lokalarkiv kan efter registrering ses på www.arkiv.dk, hvor man også kan søge på dem.

Henvendelse vedr. medlemskab til Støtteforeningen.
Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv, Klostervej 6, 8680 Ry. mail@ryarkiv.dk 
eller Søren Chr. Sørensen, tlf. 2347 9276. Email: soren.chr.sorensen@gmail.com

Ry Lokalarkiv, Klostervej 6, 8680 Ry. Tlf. 8794 2887. Email: mpm@museumskanderborg.dk
Åbningstider: Mandag 10.00-12.00  -  tirsdag 14.00-16.00

Gl. Rye Skole

Den nye skolelov fra 1937 førte til, at Rye Centralskole efter mange vanskeligheder blev opført 
som en helt ny tidssvarende skole i 1947. Gennem tiden har skolen haft vokseværk: I 1960 an-
lagdes 2 fodboldbaner, i 1971 byggedes klasselokaler og sal, for der skulle nu være plads til 152 
elever samt 7 lærere. I 1985 blev der oprettet SFO, i 1995 fik man bl.a. nyt skolekøkken, i 1997 
idrætshal samt endnu flere klasselokaler i 2004. Den ældste bygning er fra 1880, dengang en 
gård ved navn Krogården.



Januar

Gl. Rye Lille Skole, Jægergårdsvej 5. Foto Jarl Dencker Nielsen, 
Ry Lokalarkiv.

Glarbo Skole, Nørreskovvej 3 

Gl. Rye Store Skole, Jægergårdsvej 7

Emborg Skole, Munkevej 14

Gl. Rye Skole 70 års jubilæum - 2017

Den 15. november 1947 blev Rye Centralskole, som den dengang hed, indviet.
Den nybyggede skole skulle afløse de små skoler i Glarbo, Emborg og de to skolebygninger, der 
lå i Rye på Jægergårdsvej.
I 1939 var skolekommission, sogneråd og lærere som inspiration rundt for at se på nye skoler. 
Men så kom krigen, og alle tanker om en ny skole blev lagt til side. Sagen blev først taget op 
igen, da der skulle laves beskyttelsesrum i byen. Sognerådet foreslog at lave beskyttelsesrum i 
kælderen, hvor den ny skole skulle bygges. Skolebyggeriet kom derved i gang, og efter krigen 
kunne man så få en materialebevilling, da skolen jo faktisk var påbegyndt. Byggeriet var afslut-
tet i 1947.
Centralskolen kostede hele kr. 527.000 inkl. køb af grunden og indretning af Krogårdens stue-
hus til lærerboliger. Nogle udtrykte da også forargelse over, hvordan der var fråset med skatte-
borgernes penge. ”Den store søjlehal var jo et helt tempel – og da også helt unødvendigt, når der 
var bygget så mange klasselokaler. Det hele ville sikkert ende med, at skatten måtte sættes op for 
at betale al den herlighed.”
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Alken Station - 1979

Da jernbanen mellem Skanderborg og Silkeborg blev anlagt i 1870-71, blev der lavet stoppeste-
der med korte mellemrum for at få flere rejsende. De fleste steder blev der bygget regulære sta-
tionsbygninger, ved Ry og ved Laven byggedes der flotte stationsbygninger med ens arkitektur 
i schweizisk alpestil. Alling fik et venteskur af træ, og i Alken blev der bygget stationsbygning, 
idet der blev behov for et sidespor til Mossø for transport af træ til papirfabrikken ved Kloster-
mølle til papirfremstilling. Venteskuret i Alling blev nedlagt i 1969, og toget standser ikke mere 
i Alling. Laven stationsbygning blev nedrevet i 1968 og fungerer nu som trinbræt. 
Billedet af Alken Stationsbygning er taget umiddelbart ved påbegyndt nedrivning på bagsiden. 
Stedet fungerer nu som trinbræt med læskur.

Februar
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Foto: Kaj Damgaard, Alken.
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Smed Træholt i Svejstrup - cirka 1934

En landsbysmed kan have mange forskelligartede opgaver. Det gjaldt også for smed Træholt. 
Han kunne selvfølgelig smede hestesko og sko en hest som her på billedet. Det er vistnok Hans 
Sørensen, der er kommet med den blankstriglede arbejdshest. Træholt var en rar mand, fortæl-
les der, og man gik til ham med stort og småt: når en spand havde fået et hul, der skulle lappes, 
et redskab fra landbruget var knækket eller - uha! - man måske skulle have trukket en tand ud. 
En person, der kendte ham, har fortalt, at da byens gamle tømrer var død og skulle barberes før 
begravelsen, blev smed Træholt tilkaldt for også at tage sig af den opgave. 
Christian Christensen Træholt var født i Dallerup sogn i 1892. Hans kone var døbt Ingrid Jensi-
ne Jørgine Jørgensen, men kaldtes Jensine. Hun var født i Låsby sogn i 1898. De havde en datter, 
Dagny, der var født i 1926. I den ene ende af huset var der beboelse, mens der i den anden var 
smedie. Før vejomlægningen lå huset på Alkenvej og havde tidligere været forsamlingshus. I 
dag er det privatbolig med adressen Svejstrupvej 37.

Marts
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Arthur Andersens Fabrikker, Gl. Silkeborgvej 31, Låsby - 1977

Arthur Andersen startede 1945 produktion af tricykler i den gamle smedie på Nørregade 5. 
Året efter flyttedes virksomheden til Gl. Silkeborgvej og blev i 1952 udvidet med en gummifa-
brik, idet fabrikanten ved at studere forskellige bøger på biblioteket havde fundet frem til, hvor-
dan han selv kunne fremstille det gummi, der skulle bruges til cyklerne, og efterhånden blev der 
ligeledes produceret gummiringe til plæneklippere. Kort før Arthur Andersens død i 1965 blev 
virksomheden omdannet til A/S med sønnerne Peter og Carl Erik som direktører.
I 1970 blev virksomheden solgt til Lysbro Fabrikkers direktør, Fynbo Jensen, som i 1972 flytte-
de produktionen af tricykler til Ans. I 1974 overtog Niels Åge Kjær, Galten, gummifabrikken i 
Låsby for ca. 1 mio. kr. 
Da Arthur Andersen i 1946 opførte fabrik og beboelse på Gl. Silkeborgvej, fik det i folkemunde 
ret hurtigt navnet ”Stalingrad”, eftersom Arthur Andersen samt en del af arbejderne var kom-
munister.
Da fabrikken var på sit højeste, var der beskæftiget 25-30 mand.

Foto: Arne Olesen, Låsby, Ry Lokalarkiv.
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Klostervej - 1985

Klostervej var på denne tid byens førende handelsgade. På den ene side lå blandt andet Ry Kon-
fekture, Sparekassen Bikuben, Ry Boghandel, Ib og Gydas slagterforretning, Fuhlendorffs Bage-
ri, blomsterbutikken Flora, Sindbergs kiosk, Toft tøjforretning, Brugsen, Provinsbanken og Ry 
Bageri. På den anden side lå Ry Station og Ry Posthus, der tilsammen dominerede gadebilledet.
Af de nævnte butikker er kun Flora og Toft tilbage på Klostervej. Brugsen er blevet til Kvickly 
og er flyttet til Siimtoften. Postekspeditionen er flyttet til Kvickly. De øvrige butikker er lukket. 
Nye butikker er heldigvis kommet til. 
Posthuset blev revet ned i 2005, og en tid verserede forskellige rygter om byggeri på grunden. 
I 2009 ”besatte” en gruppe borgere grunden og anbragte bænke og blomsterkummer på den. 
”Stationshaven” blev rekreativt område for byens borgere og plads for musikevents, kunstud-
stilling og en kort periode var der café i en udlånt pavillon. En nybygget Torvehal skal fremover 
danne ramme for disse aktiviteter.

Foto: Mogens Riis Lauritzen, Ry Lokalarkiv.

Maj
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Gl. Rye Idrætsforening af 1918 - 100 års jubilæum

Gl. Rye Idrætsforening blev stiftet i 1918. Den første bestyrelse kendes ikke, men så vidt vides 
deltog smedemester Viggo Bertelsen i starten. I følge notater i Silkeborg Avis blev der spillet 
mindst 10 fodboldkampe af henholdsvis første- og andetholdet i perioden 18. juli til 29. septem-
ber 1918; modstanderne var Them, Glarbo og Sønder Vissing. Fodbold var den primære sports-
gren, og de første år blev der spillet på lejede baner på den ene eller anden side af Horsensvej. 
Banelejen var 50 kr. årligt med den betingelse, at der ikke måtte græsse kvæg på arealet. 
Omklædnings- og toiletfaciliteter fandtes ikke før omkring 1959, da klubhuset på billedet blev 
bygget på banen på Stejlehøjvej. Banen var erhvervet i 1930. Senere blev fodboldbane, omklæd-
ningsrum og klublokaler flyttet til den nuværende plads ved skolen og hallen. I årenes løb har 
mange forskellige sportsgrene været repræsenteret i Gl. Rye Idrætsforening. 
På billedet er det Finn Jensen fra Gl. Rye Mølle, der er fodboldtræner.

Juni
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2018

Den store dag på Himmelbjerget - 1946
Nu står de der og venter - Mathilde og Jørgen. Dagen hvor kong Kristian den 10. skal komme forbi 
deres kiosk ved foden af Himmelbjerget. Majestæten har været til Silkeborgs 100 års jubilæum, og om 
lidt stiger monarken i land fra Hjejlen, som har sejlet turen fra Hjejlekiosken til Hotel Julsø. Kongen 
skal gå den lange vej til Himmelbjergtårnet, og ved Slangestiens begyndelse vil majestæten gøre et kort 
ophold ved Mathilde og Jørgen Nielsens kiosk og henvende sig til kioskejeren med ordene: Min gode 
mand! Kan jeg købe en stok til turen op ad Bjerget?
At kongen ville henvende sig med disse ord kunne Jørgen Nielsen ikke vide, da billedet blev taget, for 
det skete nemlig dagen før med hjælp af Himmelbjergets kanonfotograf. Mathilde og Jørgen ville sikre 
sig, at begivenheden ikke skulle gå i glemmebogen. Derfor var de begge i stadstøjet - Jørgen med gul-
duret i vestelommen og Mathilde i sin fineste kjole.
Året var 1946. Året efter fik vi en ny konge, og snart efter var Jørgen alene med mindet om den store 
dag, men han glemte den aldrig.

Juli
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Gårdbillede af Flensted Byvej 18 - cirka 1905

Der er fremstillet tusindvis af gårdbilleder med motivet: gården i baggrunden og familie og tje-
nestefolk i forgrunden med et varieret udvalg af gårdens dyr og maskiner - en slags status over, 
hvordan tilværelsen har formet sig. Ingen tvivl om, at gårdbilledet sidenhen fik en fremtræden-
de plads i den fine stue!
Dette foto er meget usædvanligt ved at være et tidligt farvefoto. Sort-hvide billeder kan være 
håndkolorerede efterfølgende, men dette er efter vores opfattelse et af de allertidligste fotos, der 
er optaget i farver.
Anledningen til fotooptagelsen kan godt være, at ejeren havde besluttet at nedrive den gamle 
bindingsværksgård og ganske kort tid efter opførte en ny gård i røde mursten og kampesten på 
stedet.
Fra venstre ser man karlen på gården med det nyeste maskineri, en hestetrukken selvbinder. 
Derefter ejeren Andreas Erhardt Jensen, tjenestepigen, datteren Ane Kjerstine Jensen, konen 
Abelone Nielsen Møller og datteren Signe Møller Jensen. Alle i pænt tøj og kvinderne med ny-
strøgne forklæder. Udstilling af en succes!

August
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Den gamle smedie i Alling - Ringvej 12 - cirka 1910

Når man går forbi Ringvej 12 i Alling, er det byens gamle smedie, man passerer.  

Gårdene i Alling lå fra gammel tid samlet omkring byens gadekær. Jorden omkring det var 
landsbyens fællesjord. Da smedien jo var til alles gavn, var det naturligt, at smedien blev opført 
på fællesjorden centralt placeret for alle gårde. Smedehuset er senere udskilt af fællesjorden som 
særskilt matrikel. 
Huset er opført i 1879. I forgrunden ses Ringvejen og til venstre for huset ses gadekæret, som 
dengang var meget større end i dag og næsten nåede hen til smedens hus. For smeden, som jo 
i sit arbejde havde brug for vand i rigelige mængder til at køle jernet, var det en praktisk belig-
genhed. Smedien fungerede indtil 1950’erne, og her blev byens heste skoet.
På billedet ses smed Frederik Andersen og hustru Else Marie. De var flyttet til Alling i 1908 fra 
Stilling. Pigen forrest er Ane Andersen, oldemor til fotografiets nuværende ejer. 

September
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Købmand Høj i Jaungyde - cirka 1980

Harry Høj og hans kone Helga startede i 1944 som nygifte købmandsforretning på Ravnsøvej 
25 i Jaungyde.
De drev her landhandel, hvor de solgte kolonialvarer som sukker og mel i løs vægt, men også 
isenkramvarer, fortrinsvis til landbruget.
I foråret 1963 flyttede forretningen til den gamle skole på Tulstrupvej 126 og blev samtidig ind-
rettet til selvekspedition. Desuden fungerede stedet efterhånden som ishus, benzintank samt 
apotek- og posthusfilial, og arbejdstiden var i mange år fra seks morgen til seks aften. Forretnin-
gen kom også med i kæden ”Den frie Købmand”. 
Ægteparret drev forretningen indtil 1985, hvor de solgte den og byggede hus i haven ved forret-
ningen. Allerede tre år efter måtte butikken lukke, nok mest på grund af presset fra Merko, som 
var åbnet i Ry.
Helga Høj havde været på Ollerup Højskole på Fyn og ledede derfor gymnastikken i Jaungyde 
i mange år.

2018Oktober
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Kunstmaler Ludvig Steensen i lejligheden i København - ca. 1916

Ludvig Steensen (1882-1958) havde en grundig uddannelse bag sig. Først blev han udlært maler 
i Aarhus, og derefter søgte han ind som teatermaler på Aarhus Teater. Mens han arbejdede her, 
mødte han skuespillerinden Ragnhild Christensen. Forinden havde han i 1909 fået en datter, 
Astrid, med sin første hustru. I perioden frem til 1914 lavede han desuden satiretegninger og 
andet for forskellige Aarhus-aviser. Derpå drog han til København. Ragnhild og han blev gift 
omkring 1916, hvor de begge var ansat på Det Ny Teater. De boede i en lejlighed på 5. sal, hvor 
dette billede formentlig er taget.                                                                       
Kort efter drog de alle tre til Jylland, ud midt i naturen. Familien slog sig ned i Alling Bakker, 
Lyngvej 14, hvor Birkhede Camping i dag ligger. Frem til 1938 var Steensen en kendt og agtet 
landskabsmaler og tegner på Ry-egnen. Særlig kendt i vores område er hans turistplakat med 
motiv fra Himmelbjerget og ikke mindst Rys byvåben med en hejre og tre åkander. Dette værk 
forærede kunstneren kommunen i 1934. Efter at være blevet enkemand i 1937 flyttede han fra 
byen.

November
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Juletræsfest på Hotel Gudenå i Ry - cirka 1956

Højt fra træets grønne top stråler juleglansen! Der blev travet rundt og rundt om det kæmpesto-
re juletræ 6. juledag, da Ry Håndværker- og Borgerforening afholdt den traditionelle fest. Først 
havde børnene afleveret deres overtøj i den kolde garderobe ved indgangen, derefter strøm-
mede de store børn ind i den pyntede sal. Under ledelse af voksne blev kredsene dannet, så de 
mindste gik nærmest træet, mens de større fordeltes udad mod væggene. Tæt ved træet holdt 
voksne mænd vagt, så ingen kom for nær til lysene på træet. Brandvagter stod med våde klude 
på lange stænger, klar til at slukke lysene. Voksne førte an i dansen om træet og bestemte, hvad 
der skulle synges, - og hvornår det var nok, så alle børn kunne stille op i rækker for at få en god-
tepose. De medfølgende familiemedlemmer kunne sidde på balkonen og følge med i løjerne, 
eller de kunne gå ind i restauranten for at få en kop kaffe. Fugten drev ned ad de kolde mure, 
mens fru Knudsen og Henry Nielsen m.fl. fra scenen spillede op til sanglege og dans. De pæne 
piger dansede, mens de frække drenge øvede sig i at glide på gulvet, indtil de blev stoppet. Det 
var en dejlig fest.

Foto: Victor Baunsgaard, Ry Lokalarkiv.

December
Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1 2

49 3 4 5 6 7 8 9

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

52 24 25 26 27 28 29 30

1 31

2018



Fotografierne er taget i 1959 af Victor Baunsgaard, Ry. 
Det er de gule drengespejdere med udenlandske gæster. Vi mener, at præsten er Pastor Bolwig, 
Tulstrup.
Kan nogen hjælpe med oplysninger?

Foto: Victor Baunsgaard, Ry Lokalarkiv

Foto: Victor Baunsgaard, Ry Lokalarkiv

Efterlysninger



Det skete

For 50 år siden – 1968 Ry Rådhus
Ry Rådhus, Knudsvej 34, blev opført i 1968, efter at 
de tre kommuner Dover, Alling-Tulstrup og Gl. Rye 
var blevet lagt sammen til én kommune. Man købte et 
område på hjørnet af Alleen og Knudsvej, hvor 2 huse 
først måtte fjernes, inden byggeriet af det nye rådhus 
kunne begynde. I 2017 blev rådhuset fjernet for at 
give plads til et nyt plejehjem.

For 25 år siden – 1993 Brandstationen i Ry
13. februar 1993 blev den nye brandstation på Brun-
højvej 13 i Ry indviet. Brandstationen var dog allerede 
blevet taget i brug d. 16. december 1992. Brandvæse-
net i Ry hører i dag under Østjyllands Brandvæsen.

For 75 år siden – 1943 Ry Stadion
I strålende sol indviedes Ry Stadion den 23. august. 
Fra Ry Folkeskole kom 170 idrætsfolk marcherende 
ind på stadion. Festdagen blev fejret med taler og fæl-
lessang. Derpå var der fodbold- og håndboldkampe 
samt gymnastik. Om aftenen var Ry Sportsklub vært 
for en mindre kreds på Hotel Gudenå.

For 100 år siden – 1918 Ry Biograf
Dette blev bragt i Silkeborg Avis 27/6 1918:
Godsejer H. Nørgaard ansøger Dover Sogneraad, om 
Bevilling til at drive et fast Biografteater i Ry. Det er 
Hensigten, at der skal opføres en særlig Bygning til 
dette Brug ved Siden af Hotellet, saa det kan ventes, 
at Teatret vil blive baade velindrettet og stilfuldt som 
alt, hvad Hr. Nørgaard bygger. Sogneraadet vedtog at 
anbefale Andragendet. Kgl. Bygningsinspektør Hack 
Kampmann tegnede bygningen.

Foto: Preben Baltzer, Ry LokalarkivFor 125 år siden – 1893 Låsby Korsvej Mejeri
Låsby Korsvej Mejeri blev taget i brug den 1. novem-
ber 1893 på initiativ af bl.a. Søren Peder Jensen, Flen-
sted Byvej 10 og Jens Laursen,”Vestergården”. Desuden 
var Jens Hermansen, der ejede gården Elleskovvej 3 i 
Låsby, med. Inden man gik i gang med opførelsen af 
det nye mejeri, var L. Lauritsen, der var medejer af 
det private mejeri på Nørregade 7, blevet overtalt til 
at indtage pladsen som det nye mejeris første bestyrer.

Foto: Arne Olesen, Låsby, Ry Lokalarkiv.


