
Carl Schultz startede med at gå på sine egne ben ud til gårdene i omegnen og sælge sine brød, og endte med at drive Dan-
marks største landbageri. Han var politisk engageret og gjorde Skanderborg kredsen til Retsforbundets bedste, han stod i spid-
sen for sænkning af vandspejlet i Solbjerg sø, han oprettede en dyrepark, et lille museum, folkeparken Solbjerghaven og drev 
et konditori med plads til 100  gæster – og meget mere. Han var kraftbagepulveret fra Solbjerg.  

I 1923 brændte det gamle bageri og Schultz opførte den nuværende ejendom med nymodens manzardtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carls Schultz overdrog i   ?   bageriet til sønnen Osvald, og i årene der fulgte, gled bageriet ud af familiens eje. Ejendommen 
har siden været brugt til mange forskellige erhverv, her kan nævnes: 

Blomsterforretning, Radio og Tv-forretning, Grillbar, Reklametrykkeri, Sycenter, Gartnerforretning, Karosseri- og autoværk-
sted, Cykelværksted, Blikkenslager- og VVS værksted og Solcenter.  

 Ejendommen var i 1992 igen udsat for brand, og blev ombygget til nuværende udseende.                                                                                                             

 

Hovedgaden 59 

Det første hus her på grun-

den blev opført omkring 

1897 og blev indrettet som 

bageri.  

 I 1921  1917??overtog ba-

germester Carl Schultz ba-

geriet, der på det tidspunkt 

stod tomt efter at have væ-

ret på tvangsauktion. 

1926 

Der er mange sjove historier om Carl Schultz på arkivet. En datter fra mejeriet, Lily Østergaard har 
fortalt følgende historie: 

”Bager Schultz havde en puddelhund, der hed Bjørn, den var en meget lad fyr, og når solen skin-
nede, og det var godt vejr, lagde den sig midt på vejbanen ud for bagerens hus. Nu var biler jo 
noget af en sjældenhed dengang, men alligevel skete det, at den en dag blev påkørt og døde.  

Bageren, der altid var med på at lave et stort nummer ud af, hvad man ellers ville kalde småting, 
lavede nu en stor begravelse for hunden. Han inviterede alle byens børn. I det ene hjørne af hans 
have, havde han en kæmpehøj. Tre sten med en stor overligger. Stenene blev taget ned, højen 
gravet ud og der skulle Bjørn begraves. 

 Det var selvfølgelig til et bestemt klokkeslæt, men ak og ve, vi skulle jo også i skole. Jeg kunne da 
ikke nå hjem til det fastsatte tidspunkt uden at spørge mig fri, og det måtte jeg ikke for far. Jeg 
tudede lidt og enden blev da så, at jeg fik lov. Hjemme i min mors forretning solgte vi evigheds-
kranse med palmer og kallaer, og stolt drog jeg afsted med min krans. Vi sang nok så højtideligt 
en salme og efter jordpåkastelsen, blev vi inviteret ind til et langt bord, hvor der blev serveret 
kakao, wienerbrød og flødeskumskager. Ja tænk, der var nogle drenge der tog 2 kager!!!” 


