Alle bænkene blev givet af Wilhelm
Gernhammer til Gjern Kommune i
anledningen af Wilhelm Gernhammers
65 års fødselsdag, 6.4 1965.

De første 5 møder man ved at følge
rød og blå rute fra P4 med indkørsel fra
Lille Amerika. Alle disse bænke er
placeret med udsigt enten ned over
Gjern Å-dal eller med udsigt til Store
Troldhøj.
De sidste to er placeret på grusvejen,
der fører fra Lille Amerika til nr 36,
omtrent ved det sted, hvor Mariane og
Ras Peters hedeejendom lå.

Wilhelms bænk & Marias bænk,
Jens Post' bænk,
Einars bænk & Signes bænk,
Ras Peters bænk & Marianes
bænk

Der findes 7 bænke med følgende
navne:

7 bænke i Gjern-Skannerup Kommuneplantage

To personligheder fra Gjern: til venstre amtsrådsmedlem, sognerådsformand
Ejnar Nielsen, Skannerup, der stod for en stor del af tilplantningen af de
sandede arealer i Lille Amerika. Til højre: Vilhelm Gernhammer, der
skænkede de 7 bænke til Gjern-Skannerup kommune i 1965 til opsætning i
kommuneplantagen.

Wilhelm Gernhammer

Blev født 6. april 1900 på hedeejendommen i Lille Amerika, der var moderen, Abelone's
fødehjem og hvor bedsteforældrene Ras Peter og Mariane boede. Rasmus Wilhelm levede de
første 7 år af sit liv hos bedsteforældrene. Først derefter kom han til at bo i Holmstol hos sin mor,
der var ugift. Wilhelms fader var ukendt.
Wilhelm blev forfatter og udgav som 22-årig sin første bog, Breve fra Eremitten på Ørnbö.
Senere kom flere bøger til. Wilhelm havde lært sig både græsk og latin for at kunne studere
Biblens originale græske udgave. Han var også meget optaget af at studere Søren Kierkegaards
værker.
Wilhelm Gernhammer arbejdede i en lang periode som psykoanalytiker og var udover religion
også optaget af samfundsudviklingen.
Gernhammers bog Lille Amerika skildrer livet på hedeegnen vest for Holmstol og de mennesker
(med en omskrivning af nogle af navnene), der levede her og som kom til at betyde mest for
Wilhelm gennem hans barndom.
Wilhelm Gernhammer var en ivrig vandringsmand og skulle han på indkøb, gik han, om det så
var til Silkeborg eller Skanderborg. Wilhelm Gernhammer døde 25. august 1994.

Maria Gernhammer

Wilhelm Gernhammers hustru. Var noget ældre end Vilhelm, døde 18.7 1986

Jens Post

Wilhelms morbror, født 1880 og opvokset på hedeejendommen i Lille Amerika. Kom til at betyde
meget for Vilhelm, mens Vilhelm voksede op hos bedsteforældrene. Wilhelm så op til den 20 år
ældre morbror.

Ras Peter Post Christensen

Født 1842. Boede med sin hustru Mariane først i Holmstol, inden de i 1872 blev selvejere på
en hedeejendom i Lille Amerika. Ejendommen er ikke bevaret i dag, men lå omtrent der, hvor
bænkene med navnene Ras Peter og Mariane står.
Her klarede de sig med, hvad agre og mose kunne give. I 1884 kom Ras Peter til at gå post fra
poststedet i Skannerup og blev den første landpost på egnen. Ras Peter fik derved tilnavnet
Post, et navn, der har hørt slægten til frem til nutiden. 1884 var også året, hvor Ras Peter var
blevet optaget af den indre missionske tankegang, hvilket skulle komme til at præge hans og
familiens liv i høj grad fremover. Ras Peter fik bl. a. gennemtrumfet, at hans barnebarn
Rasmus Wilhelm Gernhammer også skulle opkaldes efter Indre Missions stifter Wilhelm Beck.
Ved Ras Peters 25 års jubilæum som landpost blev der skrevet en sang, hvoraf første vers
lyder:

Ser I hvem der kommer her
Det vor gode, gamle post jo er,
Hvad mon han
i tasken bær'
Derom spørger en og hver.
Om krig og fred
Om stort og småt han har besked
Om alle ting
Fra hele verdens ring:
En sultans fald, en vanskabt gris,
om stjerneskud, og smørrets pris,
det nye ministerium,
som gennem trængsel kom.

Som det ses af verset, var datidens post også en omvandrende informationskilde, der ikke
bare bragte posten frem, men også vidste besked om dagligdagens hændelser i stort og
småt, fødsler og dødsfald, forlovelser og bryllupper, handel med dyr og ejendomme,
processer og slagsmål og hvad der ellers blev debatteret mand og mand imellem.

Mariane Christensen

Min bedstefar og bedstemor
var stedets vilje og dets lov,
og de var på den vide jord
mit væsens higen og behov,
den ene blid, den anden hård jeg ser dem, som det var i går.

Født 12. december 1845 og opvokset i Låsby. Flyttede ved sit giftermål med Ras Peter først
til Holmstol og senere til Lille Amerika. Sammen fik Mariane og Ras Peter 6 børn, Kristine,
Abelone (mor til Wilhelm), Kresten, Niels, Jens og Johannes.
Mariane tog sig af opdragelsen af den lille Wilhelm, da han kom til at bo hos bedsteforældrene
sine først 7 leveår. Om livet i Lille Amerika og med Ras Peter og den indre missionske
tankegang kan man læse i bogen Lille Amerika, af Wilhelm Gernhammer.
Wilhlem Gernhammer har skrevet digtet Amerika, hvori det om Mariane og Ras Peter skrives

Einar Peder Nielsen

Gjern Natur

Var i en menneskealder med i sognerådet for Gjern-Skannerup Kommune og blev den sidste
sognerådsformand inden overgangen til daværende Gjern Kommune i 1970. Ejnar Nielsen
var i Gjern Skannerup kommune vejformand og den, der stod for en stor del af tilplantningen
af Gjern-Skannerup Kommuneplantage. Plantagen blev stiftet ved kommunens opkøb af
oprindelig 5 ejendomme i 1918. Senere blev endnu en ejendom købt til. Tilplantningen fandt
sted fra starten og frem til 1957.

Signe Graff Nielsen

26.10 1896 – 7.11 1966. Ejnar Nielsens hustru.

