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Silkeborg
Kalder får
fornem pris

DET VAR
DENGANG
Henvendelser om artikler bragt
under »Det var den gang«
kan ske til Silkeborg Arkiv:
E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk
Tlf.: 87 22 19 24

Flyttekasse-kampagnen modtog i aftes
»Opmærksomhedsprisen« ved uddelingen
af Direct Marketingprisen 2013 og i Tivoli

Johannes Jensen tog billedet i 1939. Kan nogen hjælpe med oplysninger om det?

Hvor fandt Johannes Jensen dette motiv?
Silkeborg Arkiv
efterlyser viden om
foto fra 1939
SILKEBORG: Ugens foto fra
Silkeborg Arkiv er et af de
utallige fotos i arkivet, der er
taget af fotografmester Johannes Jensen. Billedet er taget i 1939. Men meget mere
ved man ikke om det på arkivet. Hvor er det optaget? Og
hvem er personerne på fotoet?
Parret på altanen i baggrunden kan nok være vanskelige at genkende, men må-

ske er der alligevel nogen, der
kan regne ud, hvem de er,
hvis de genkender huset.
Kvinden i forgrunden er jo
ganske tydelig.
Hvis du kan hjælpe med
oplysninger, så mail dem til
arkiv@silkeborgbib.dk eller
ring til arkivet på tlf.: 87 22
19 24.
Fremkommer der oplysninger, vil vi naturligvis også videregive dem her i Midtjyllands Avis.
Til slut lige et par ord om
manden bag fotoet, den allestedsværende Johannes Jensen (1902-1984).

Gennem flere år var han om
nogen Silkeborgs »mr. kultur«.
Han kom til byen i 1931,
hvor han overtog et eksisterende fotoatelier.
Som fotograf mestrede han
på fornem vis portrætfotografiet, men han blev også meget
benyttet som pressefotograf
og til vare- og industrifotografering samt som fotograf ved
dyrskuer.
Han blev samtidig en drivende kraft i Silkeborgs musikliv, han var kapelmester i
Silkeborg Koncertorkester og
havde desuden titel af musik-

Spasmageren Jorn
En længere historie
om billedet, vi bragte
i sidste uge
Af Bent Nørgaard

SILKEBORG: I sidste uge
bragte vi her under »Det var
dengang« et muntert billede
af to af de helt store danske
kunstnere i sidste århundrede, Asger Jorn og Robert Jacobsen, fotograferet på Fredensgade i Silkeborg.
Vi kan nu, takket være
hjælp fra Asger Jorns niece,
Kirsten Plett fra Svejbæk, fortælle lidt mere om, hvad der
lå bag det optrin, man kunne
se på billedet.
Kirsten Plett har faktisk flere gange, hvor hun har holdt
foredrag om sin morbror, Asger Jorn, fortalt om netop den
episode, og familien har da
også flere andre billeder herfra - dog ikke taget i Fredensgade, men hos Kirsten Pletts
forældre, Gudrun og Ove
Plett, der boede på Pandurosvej i Silkeborg.
- Asger var noget af en spasmager, og han elskede at optræde, og her fik han så Robert Jacobsen med på det,

fortæller Kirsten Plett.
Hun fortæller, at der først
var i 1944, sceneriet udspandt sig i Silkeborgs gader
(vi skrev, at det formentlig var
i 1940). På det tidspunkt boede Asger Jorn egentlig på en
lidt diskret adresse i Lysbro,
da han var gået »under jorden«, fordi han var aktiv i
modstandsbevægelsen, ikke
som sabotør, men med fremstilling og distribution af illegale blade.
Samtidig havde Robert Jacobsen også brug for en diskret adresse, og det blev hos
Ove og Gudrun Plett, hvor
han sammen med sin kone og
deres to børn blev installeret i
kælderen. Han boede i Silkeborg under dække af at arbejde for stenhugger N. P. Christiansen.

»I pænt tøj«
- Asger og Robert inviterede
en dag sig selv til middag
hjemme på Pandurosvej, og
min mor, der også var en meget morsom og slagfærdig
person, sagde, at så måtte de i
hvert fald møde op i rent tøj,
fortæller Gudrun Plett.
Resultatet var, at de kom i

direktør. Han stod også i spidsen for et jazzorkester og ledede i mange år Silkeborg
Mandskor.
Johannes Jensen var også
manden, der for alvor satte
gang i projekter som Silkeborg Museum og Silkeborg
Kunstmuseum, og så var hans
hjem et samlingssted for en
række unge kunstnere - den af
dem, der blev mest kendt, var
Asger Jorn.
Men her er det fotografiet
ved villaen, det drejer sig om,
og som sagt modtager Silkeborg Arkiv meget gerne oplysninger om det.

SILKEBORG/KØBENHAVN:
Silkeborg Kommunes bosætningskampagne, »Silkeborg
Kalder« har netop modtaget
den fornemme markedsføringspris Direct Marketing
Prisen 2013 i kategorien »Opmærksomhedsskaberen«.
Kampagnen, som er lavet af
Silkeborg-virksomheden
»Brandstifter«, gik ud på, at
Silkeborg Kommune fik kvinder, som allerede bor i kommunen, til at sende ikke færre
end 2000 flyttekasser til veninder rundt om i landet med
en opfordringer til at flytte til
Silkeborg. Og den målrettede
kampagne har givet bonus.
Foreløbig har godt 40 kvinder
rykket teltpælene op og er
flyttet til kommunen.
»Silkeborg Kalder-kampagnen er så god, og den rager
op. Indsigten om det at flytte

og den måde borgerne er blevet involveret på er faktisk intet andet end en genistreg.
Silkeborg Kommune tager seriøst kampen op mod Århus
og omegn.«, lød det blandt
andet i begrundelsen, da prisen blev uddelt i Tivoli i København i aftes.
Silkeborg vandt prisen i et
stærkt felt foran virksomheder som IBM Danmark og
Scandic Hotels.
Borgmester Hanne Bæk Olsen (S) glæder sig over prisen.
- Jeg er rigtig glad for Silkeborg Kalder-kampagnen. Den
er et godt eksempel på, at vi
ikke bare står sammen, men
også handler sammen i Silkeborg. Alle har gavn af, at Silkeborg Kommune vækster, siger hun.
Prisen for kampagnenen
bliver fejret lørdag 8. juni på
Silkeborg gamle Rådhus med
en reception for Silkeborgs
kvinder, da det jo er kvinderne i kommunen, der er årsag
til, at kampagnen med flyttekasser er blevet en succes og
har modtaget den eftertragtede »Opmærksomhedspris«.

Asger Jorn
(stående)
og Robert
Jacobsen
vakte
opsigt, da
de i 1944
bevægede
sig gennem
Silkeborgs
gader.
FOTOUDLÅNT AF
SILKEBORG ARKIV

de flotte munderinger, der ses
på billedet.
Men de ankom ikke diskret
- de lånte en rullestol, og lavede »optog« gennem byen.
De to herrer vakte faktisk så
meget opsigt, at det var ved at
skabe opløb i gaderne. Det
medførte, at politimesteren
nåede at ringe til Gudrun
Plett og klagede over, at hendes bror skabte opløb - den
slags var forbudt under krigen. Når han ringede til Gudrun Plett, var det, fordi han
kendte hende godt, hun var
faktisk hans sekretær.

Grin med tyskerne
Men Asger Jorn og Robert Jacobsen havde allerede nået at
påkalde sig opmærksomhed,

og de var også sluppet godt
fra at gøre grin med de tyske
vagter ved Lunden. Robert
havde rakt tunge og lavet grimasser, men Asger havde peget sigende på sit hoved for at
tilkendegive, at personen i
rullestolen var skør.
På vej tilbage blev der byttet roller, så Asger Jorn sad i
kørestolen og Robert Jacobsen skubbede. De to måtte i
øvrigt bryde op igen ret hurtigt efter middagen, for damen, de havde lånt rullestolen af, skulle selv bruge den
om aftenen.
Kirsten Plett husker ikke
selv episoden, hun var kun
nogle måneder gammel på
det tidspunkt. Men hun har
fået detaljerne fortalt af sin
mor.

Silkeborg-kvinder har i perioden fra april til november
sidste år afsendt 2000 flyttekasser til veninder rundt om i
landet med adgang til gode oplevelser i Silkeborg. Heraf
er 1000 blevet brugt og omkring 40 modtagere af flyttekasserne er allerede flyttet til Silkeborg.

Orientering for nye brugere
SILKEBORG: Mandag den 3.
juni er der orientering i Rosengårdcentret til nye brugere. Har du lyst til at høre om
Rosengårdcentret, vil centerråd og personale fortælle om
de muligheder, du har som
efterlønner/pensionist i Silkeborg Kommune.

Der er rundvisning i centret. Alle er velkomne. Centret er vært ved en kop kaffe.
Mandag den 3. juni kl. 10,
Rosengårdcentret, Tulipanvej, Silkeborg: Orientering
for nye brugere

