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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: Gl. Turisten mens den sejlede under navnet Line.

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.

Henvendelse vedr. medlemskab til Støtteforeningen:
Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv, Klostervej 6, 8680 Ry. Email: mail@ryarkiv.dk
eller Ib Jensen Skytte, 2099 8275. Email: skyttery@gefiber.dk

Ry Lokalarkiv, Klostervej 6, 8680 Ry. Tlf. 8794 2887. Email: mpm@museumskanderborg.dk
Åbningstider: Mandag 13.00-15.00 – tirsdag 14.00-16.00

Turbåden Gammel Turisten 100 år

Turbåden Turisten blev i 1922 bygget på havneområdet neden for det daværende Ry Mølles 
 Fabriker. Bådejeren Rasmus Peter Willumsen stod for byggeriet sammen med Bådebygger 
Christensen fra Silkeborg. Båden blev godkendt til at medtage 75 passagerer.

Siden 1861 havde Hjejleselskabet stået for sejladsen mellem Silkeborg og Ry, idet der både blev 
transporteret post, gods og passagerer. I 1922 overtog R. P. Willumsen retten til sejladsen mel-
lem Ry og Himmelbjerget. Godkendelsen fra Søfartsstyrelsen forelå den 6. juni.

Flere ejere har i tidens løb haft koncessionen. Men i 1975 blev skibet for urentabelt til turistsej-
lads, og det blev derfor solgt til privat lystsejlads.

Skibet blev i 1999 sat til salg. Året efter, i 2000, erklærede Skibsbevaringsfonden skibet for beva-
ringsværdigt, da det er den eneste af turbådene på Silkeborgsøerne, der er bygget lokalt. Heref-
ter købte Ferskvandsmuseet skibet for 60.000 kr. Det blev nu omdøbt til Gl. Turisten.

I 2012 blev Museumsskibet Gl. Turisten klassificeret som Historisk Monument, en ære som kun 
var tildelt 16 andre skibe i Danmark.



Januar

Ry-spejdernes nytårsparade – 1960
Allerede i 1941 var der blevet stiftet en trop af drengespejdere i Ry, og i 1944 var pigespejderne 
fulgt efter. Nytårsparaden for spejderne i Ry har hermed en lang historie.
I 1960 var Kai Ishøj netop tiltrådt som leder for drengene, og Dagny Henriksen havde i 1955 
indledt sin 20 år lange ledelse for pigerne og Ry-spejderne.
Her i 1960 var alle spejderne i 1. Ry Gruppe – blåmejser, pigespejdere, ulveunger og drengespejdere 
– sammen med deres trops- og patruljeførere mødt op på Torvet ved Ry Station for at gå i samlet 
trop til kirken. På billedet her ses Ishøj lidt nede i rækken, ud for de mindste ulveunger. Som den 
sidste går Dagny, hvor hun sørger for, at alle er kommet sikkert over jernbaneoverskæringen.
Et par stolte fanebærere førte an. De skulle bære fanerne til kirken, hvor de skulle placeres i 
koret under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten gik alle til Ry Folke- og Realskoles skolegård, hvor der holdtes en højtidelig, 
formanende tale af en person med tilknytning til spejderne. 
Efter denne parade skyndte de fleste sig sikkert hjem for at få varmen efter den kolde tur i sneen.
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Fotograf: V. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv
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Den gamle træskofabrik i Ry – ca. 1920
Allerede i 1898 grundlagde Harald van Deurs fra Rye Mølle fabrikken på arealet bag møllen, 
kaldet Smørholmen, men i 1917 blev den solgt til Ry Mølles Fabriker og flyttet til Siimtoften, 
hvorfra dette billede stammer.

Det viser »samlebåndsfremstillingen« af træsko i den store lyse fabrikshal. I baggrunden ses de 
rå, opskårne tromler. Næst efter ligger en stak kløvede klodser. En arbejder står tilsyneladende 
og tilpasser klodserne, og til højre en maskine, som »spytter« de færdigudfræsede træsko ud i 
en stor stak. Yderligere behandling var afpudsning, dampning og røgning.

Arbejdstiden var samlet på 10½ time dagligt, afbrudt af en lang middagspause.

Produktionen på Ry Mølles Fabriker blev kortvarig, idet den allerede i 1926 blev nedlagt. Her-
med sluttede en århundredlang epoke i Ry-områdets historie, der var startet som husflid ude i 
de små hjem, og videreudviklet af foretagsomme folk, som havde træskokarle i deres tjeneste, 
og af pengestærke gårdmænd, der optrådte som opkøbere og grossister.

Februar
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Telefoncentralen i Låsby
I huset Århusvej 1 var der telefoncentral fra 1897 og indtil automatiseringen. Den 11. april 1973 kl. 
13 klippede en ingeniør fra Jysk Telefon trådene til den gamle central over, og den nye automatiske 
på Hovedgaden 18 blev taget i brug. 

Centralen havde siden 1914 været passet af den samme familie, idet den nu fratrådte Karen Margre-
the (Grethe) Danielsens bedstefar, Jens Peter Danielsen, dengang blev ansat som bestyrer. 

Efter hans død fortsatte hustruen dette arbejde, indtil det i 1934 blev overtaget af sønnen Magnus 
Danielsen. Efter hans død forsatte hustruen Thora Danielsen som bestyrerinde, indtil jobbet blev 
overtaget af datteren Grethe Danielsen, som dermed blev den sidste bestyrerinde.

I Hovedgaden 2 drev skræddermester Peter Danielsen forretning fra 1948, og indtil den af helbreds-
hensyn blev lukket den 22. juni 1985. I 1956 blev skrædderiet udvidet med en manufakturforretning. 
Forretningen blev oprindeligt åbnet af Peter Danielsens bedstefar Jens P. Danielsen på Flensted Byvej 
4 i 1884.

Marts
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Fotograf: Arne Olesen. Ry Lokalarkiv



Holger Vivikes hytte, Emborgvej 70, ved Alken – 2019
Hvis man satte sig på en stol midt i Holger Vivikes sommerhus »Knaldhytten« ved Mossø og 
hvis vægge kunne tale, var der formentlig underholdning til mange timer.
Holger Vivike var en farverig person. Sømand og kommunist fra 30’erne med forbindelse til 
Komintern, afslørede i et tv-interview nogen viden om sabotagen mod to spanske trawlere på 
Frederikshavn Værft i 1938, men benægtede behørigt.
Under besættelsen aktiv modstandsmand, efter krigen folketingsmand for DKP, brød med par-
tiet og dannede SF sammen med Aksel Larsen.
Hytten var en tyskerbarak fra Flygtningelejren ved Gl. Rye, så væggene kendte både tysk solda-
terliv og flygtninges sorger og længsel efter hjemstavnen.
Holger Vivike købte grunden i 1949 og flyttede med hjælp fra partikammerater fra Silkeborg 
barakken dertil. Det kostede ham en omgang ål med tilhørende brændevin.
Han var initiativtager til fredningen af Mossø og nød pensionistlivet her som fisker.
Men væggene nåede aldrig at tale. I 2019 var hytten så ringe, at den blev revet ned.

April
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Fotograf: Henri Vivike



Øm Kloster 850 år
I året 1172 kom munkene til Øm. En kunstfærdig munk, Hr. Martin, havde med et blylod målt 
vandstanden i søerne og fundet, at vandet i Mossø stod en alen højere end i Gudensø. Ved at 
grave 2 kanaler mellem søerne var munkene således sikret rindende vand til køkken og toilet-
formål. Bønderne solgte med glæde deres jord til munkene. Kun en enkelt, en bonde ved navn 
Api, måtte hjælpes med en drøm om en brat og snarlig død, hvis han ikke solgte. Byggeriet gik i 
gang og snart rejste der sig en flere etager høj bygning på stedet. Med en kanal på hver side kom 
klostret til at ligge på en kunstig ø og fik navnet Cara Insula – Den kære Ø.
Klostret fungerede fra 1172 til reformationen i 1536. Da blev Klostret nedlagt og bygningerne 
blev gradvist revet ned. Munkestenene blev transporteret til Skanderborg og genbrugt til Skan-
derborg Slot.
I 2017 genopførte Museum Skanderborg klostrets facade som visualisering og levendegørelse af 
historien. Materialet var papkasser og mange frivillige deltog i arbejdet.
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Fotograf: Mogens Riis Lauritzen. Ry Lokalarkiv



Museumsskibet Gl. Turisten – 2019
Efter Ferskvandsmuseets køb af Gl. Turisten skulle det restaureres og bringes tilbage til sin op-
rindelige stand. Pengene – 1 million kroner – blev skaffet gennem private firmaer, sponsorer, 
Skibsbevaringsfonden samt et lån, som bestyrelsen kautionerede for. Arbejdet blev udført af Ry 
Bådebyggeri og frivillige fra Skibslauget Gl. Turisten. I 2004 var arbejdet tilendebragt og skibet 
fremstod nu, som det gjorde i 1955. Mange elever fra Ry har sejlet med denne båd hjem fra 
Himmelbjerget efter den årlige løvspringstur.

Gl. Turisten overgik til Ferskvandsmuseumsforeningen i 2007 i forbindelse med Fersk-
vandsmuseets sammenlægning med Museum Skanderborg. Der arbejdes nu på at finde egnede 
bygninger, så museumsskibet kan få de bedste forhold.

Museumsskibet Gl. Turisten er nu et sejlende museum. Skibet er godkendt til 30 passagerer og 
benyttes i sommersæsonen til særlige sejladser. For eksempel har man i samarbejde med skoler-
ne arrangeret sejlende undervisning i Natur og Miljø.

Juni
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Fotograf: Finn Gade. Skibslauget Gl. Turisten
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Studekærre ved Stenhule på Tønningsletvej ved Gl. Rye – ca. 1900
I 1843 skriver J.C. Schythe i beretningen om Skanderborg Amt følgende:

»At bruge Stude som Trækdyr, er en Sag, som man hører anbefalet af de Fleste, men, skjøndt den 
visselig har sine gode Sider, fortjener den dog neppe ubetinget Anbefaling i ethvert Tilfælde. Det 
er nemlig en sørgelig Erfaring, at Tjenestekarlene i Almindelighed lide af en Seendrægtighed, en 
Søvnighed i Arbeidets Udførelse, som ofte sætter den flinke, fremadstræbende Huusbondes Taal-
modighed paa en haard Prøve. Kan han ikke selv see sine Karle paa Fingrene i hvert Øieblik, saa skal 
man gjerne finde, at der bruges 2 Timer eller flere til, hvad der ligesaa godt kunde udrettes i een. Men 
Brugen af Arbeidsstude giver denne Karlenes Seendrægtighed ny Næring; Studenes rolige, langsom-
me Gang kommer i en fortræffelig Harmonie med Kjøresvendens Tilbøielighed til Døseri, og det 
hele Arbeide udføres med en træven Langsomhed, der næsten virker søvndyssende paa Tilskueren.«

Forfatteren tilføjer dog, at der kan opnås bedre resultater, hvis det er husbonden selv, der holder 
tømmerne.

Juli
Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31



Branden på Alling Damgård, Tulstrupvej 1 – 18. august 1964
Tirsdag den 18. august 1964 tordnede det i Alling. Gårdejer Knud Holst søgte ly i stalden sammen 
med nogle vejarbejdere. Ved 14-tiden slog lynet ned, og der gik ild i høet på loftet. De fleste dyr var 
heldigvis ude. De dyr, der endnu var i stalden, fik mændene hurtigt drevet væk fra brandstedet. 
En slange fra vandhanen i stalden var for kort. Byens brandsprøjte blev bragt frem fra sit hus på 
trekanten Tulstrupvej/Silkeborgvej. Brandfoged Bjermann Skødt fik hurtigt organiseret vand 
fra gårdens brønd til sprøjten, og en slange blev ført op på loftet, hvorved ilden blev forhindret 
i at brede sig mod nord.
Et kvarter senere nåede brandvæsenet fra Skanderborg frem med motorsprøjte. Gårdens brønd 
var da tømt for vand. En slange blev lagt ud til Alling Mose, 450 meter borte, og derefter blev bran-
den slukket. Kun halvdelen af bygningen brændte, og om aftenen kunne dyrene igen bringes i hus.
På billedet ses sprøjtehuset på hjørnet af Tulstrupvej og Silkeborgvej. Her stod byens brand-
sprøjte. Vejen er senere blevet flyttet nærmere Enggården på den anden siden af det lille aftægts-
hus. Hverken aftægtshuset eller sprøjtehuset findes mere.

August
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Lyngdal Hotel og Restaurant – 2019
Lyngdal, som ses midt i billedet, var tidligere en gård beliggende på stedet. Det stråtækte hus 
med to kviste længst til venstre var det oprindelige stuehus til gården, angiveligt bygget i 1777. 

På et tidspunkt brændte avlsbygningerne til gården, og efterfølgende valgte ejeren Jakob Rold-
skov i 1930 at bygge et nyt stuehus. Det er huset til højre i billedet, tegnet af vores lokale arkitekt 
Karl Kristensen.

De nye landbrugsbygninger, der blev bygget efter branden, var beliggende dér, hvor bilerne 
holder, men blev efter Gl. Rye Kommunes køb af gården nedrevet i 1976 og arealet udstykket 
fra stuehuset, i første omgang til opførelse af ny ejendom, senere tilbagesolgt til kommunen, der 
ønskede parkeringsplads langs Ryesgade. Andre dele af gårdens areal frasolgtes til byggegrunde.

Efter etableringen af parkeringspladserne erhvervede ejeren af Lyngdal området og opførte det 
tværgående hus, hvor der er indrettet 9 hotelværelser. I det andet stråtækte hus er der køkken 
og selskabslokaler.

September
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Fotograf: Jarl Dencker Nielsen. Ry Lokalarkiv



Elever i livsfare på Ry Folke- og Realskole – 1970
Et par elever fra 7. klasse fortæller: »Frikvarteret var lige begyndt, og vi gik fredeligt snakkende 
rundt i skolegården. Pludselig var det som om lyset blev slukket, og det blev helt mørkt og sort 
for øjnene af os – så lød der et voldsomt og kæmpe højt brag, og glas raslede ned fra vinduerne. 
Vi blev så forskrækkede – nogen løb hjem, da de boede lige i nærheden, andre løb ind i klas-
serne, og forældre kom løbende for at finde deres børn. Heldigvis var vi alle uskadte, bortset fra 
det kæmpe chok, vi havde fået. Senere på dagen blev vi dog alle sendt hjem til vores forældre«.

Ulykken skete i forbindelse med opførelsen af en ny gymnastiksal på Ry Folke- og Realskole i 
1970. Under arbejdet med tagkonstruktionen udbrød der brand pga. af en utæt ledning på en 
gasflaske. Branden bredte sig hurtigt til en anden gasflaske, der eksploderede, og fløj hen over 
eleverne i skolegården. Mirakuløst blev ingen af eleverne ramt af de flyvende dele fra gasflasken. 
Dele af gasflasken blev senere fundet i nærheden af stationen.

2022Oktober
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De fire gårde i Firgårde
Firgårde hed i middelalderen Skiping. Omkring år 1800 lå der 4 gårde, der var delt i 8 halvgårde. 
Landsbyen havde 98 indbyggere. Gårdene var fælles om toften, der var et indhegnet område til 
dyrene. Desuden var der fælles vandhuller, ler- og sandgrave.

I midten af 1800-tallet skete der store forandringer. Niels Hviid fra Justenborg ved Mossø op-
købte to store gårde, som blev revet ned, hvorefter han fik bygget en stor gård, som kaldtes 
Hvidsminde. Gården er i dag Dovergård, Hårbyvej 4. 

Vestergård, Hårbyvej 3, er en anden af de store gårde. Man kan spore dens historie helt tilbage 
til omkring 1650. Vestergård brændte i både 1930 og 1931.

Hessellund, Hårbyvej 7, kan med sikkerhed følges tilbage til 1834. 

Karenslund, Hårbyvej 19, har en lang historie med en sikker datering tilbage til ca. 1573. Om-
kring 1855 blev den udflyttet til sin nuværende beliggenhed.

November
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Vestergård i Firgårde – ca. 1905



Vinter på Ry Station – 1908-09
Stereoskopfotografiets to billeder er taget med et kamera med to linser, hvis afstand svarer til 
menneskets øjne. Hvis man ser på billedet gennem den særlige betragter – et stereoskop – op-
træder motivet derfor tredimensionelt.

Den sidste del af vinteren 1908/09 var kold og med en del sne. Der var dog ikke sne nok til, som 
det hed i datidens sprogbrug i den årlige driftsberetning, at skabe »forstyrrelser af nogen større 
betydning i den regelmæssige toggang.« Man kæmpede sig igennem, som det ses her med en 
G-maskine på Ry Station.

Alle DSB’s lokomotiver havde et litra, et bogstav, som angav typen. Litra G var et godstogslo-
komotiv bygget til trafikken på Jyske Østbane, strækningen fra grænsen til Aalborg. Her trak 
de afsted med de mange godstog op og ned ad bakkerne ved de østjyske fjordbyer. Den første 
G-maskine blev leveret i 1875, siden fulgte flere og bestanden kom op på i alt 74 stk. Typen 
bredte sig dermed også til de øvrige strækninger herunder Jyske Midtbane, Skanderborg-Silke-
borg-Herning. Flere litra G var gennem mange år stationeret ved Maskindepotet i Skanderborg.

December
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I 1922 var alle gode kræfter på 
banen for at skaffe Ry Kirke 
et nyt orgel, og man holdt sig 
heller ikke tilbage fra at skaf-
fe penge ved særdeles verdslig 
underholdning.
På dette foto ses en banjo- og 
mandolinspillende trio be-
stående af Hagbart Holme-
gaard, Viggo Rasmussen og 
Niels Nielsen, og på gulvet 
Victor Baunsgaard og Kyster 
Andreasen i rollerne som Fy 
og Bi, der året forinden havde 
produceret deres første film. 
For at kunne efterligne de to 
kommedianter havde Bauns-
gaard og Andreasen fået dok-
tor Isagers søn, Erik, til at køre 
dem i biografen i Silkeborg i 
faderens HGF-er, og man må 
vel sige, at de har haft øjnene 
åbne under forestillingen.
De fem personer fik meget 
forskellige liv:
Hagbart Holmegaard var ud-
dannet kommis. Han døde al-
lerede 3 år senere af TB – en 
ikke ualmindelig skæbne for 
100 år siden, også for unge 
mennesker.
Viggo Rasmussen var sned-
ker og grundlagde Bolighuset 
i Ry, men til stadighed aktiv 
som fodboldspiller og ved di-
lettant. Han blev 83 år gammel.
Niels Nielsen var snedkersvend, men vi kan ikke finde mere om ham.
Victor Baunsgaard er nok den mest kendte af disse Ry-boere. Han blev 93 år gammel og som 
fotograf en hovedleverandør til vores lokale arkiv. Inden for dilettant i Ry var han en af driv-
kræfterne, men også i idrætslivet kunne man møde ham – vist mest som organisator.

Kyster Andreasen efterfulgte sin far som købmand i Købmandsgården og var aktiv som fod-
boldspiller og dilettantskuespiller gennem mange år. Han blev 86 år gammel.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv

Varieté i Ry – 1922



Det skete

For 75 år siden – 1947
»Til Minde om Freden her jeg staar.
Gid den maa vare i Tusind Aar«
…  lyder teksten på Befrielsesste-
nen i Gl. Rye.
Vejer 3 tons, fundet i Rye Sønder-
skov og rejst af byens borgere.

For 25 år siden – 1997
Sommerdag fra en bilfri Klostervej i Ry. Allerede den-
gang var det en tradition, at Lions Club og Ry Han-
delsstandsforening indbød til kaffe og rundstykker, 
efterfulgt af stort bankospil. Klostervej var spærret fra 
Enghavevej til Kyhnsvej.

For 100 år siden – 1922
Kunstmaler Anna Klindt Sørensen 
drager til Paris. Med mindre afbry-
delser bliver det til et ophold i 16 år. 
Rejsen bliver finanseret af en arv og 
arbejde som hushjælp samtidig med 
studierne og maleriet.

For 125 år siden – 1897 
Leopold Budde erhverver Him-
melbjerggården og opretter et 
børnehjem på stedet. Hans virke 
blev kort på den nye institution, 
idet han døde i 1902, men hans 
indsats kom til at få betydning 
gennem mere end et århundrede.

For 50 år siden – 1972 
Spejdernes klubhus, Søhytten, Rodelundvej 1, bliver 
frisket op af en støttegruppe, der består af forældre til 
Ry-spejderne. I 1966 havde pigespejderne overtaget 
hytten efter Ry Roklub, som havde fået nye lokaler ved 
Skimminghøj.

Foto: K. N. Baunsgaard. Ry Lokalarkiv

For 150 år siden – 1872
Gl. Rye Mølle bliver opført som kornmølle i 1872 og senere 
udbygget med motordrevet savværk og korn- og foderstoffor-
retning. I 1984 ophører den forretningsmæssige drift. Gl. Rye 
Møllelaug køber den i 1988 og åbner den som museum i 1990.

Fotograf: Skyttes kunstforlag. Ry


