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Fotografi et med de omkring 80 personer samlet er et blandt de mange spændende fotos og andre materialer, som man 
kan se på den permanente udstilling om kurbadets historie, der for kort tid siden åbnede i Skovvilla.
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Gæster og ansatte 
samlet til fotografering 
på Silkeborg 
Vandkuranstalt

Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Ovenstående 
foto viser en samling menne-
sker (omkring 80 i alt), der 
har taget opstilling foran So-
cietetsbygningen på Silke-
borg Vandkuranstalt.

Anledningen kender vi 
ikke, men især fra badets før-
ste årtier fi ndes der fl ere 
gruppebilleder med kurgæ-
sterne og deres medfølgende 
familie og endog enkelte 
børn.

Billederne har sikkert tjent 
som en slags souvenir efter et 
herligt kurophold - og for 
vandkuranstalten måske som 
en meget god, indirekte rekla-
me, når kurgæsternes venner 
og familie fi k sat billeder på 
fortællingen om opholdet.

Personerne øverst oppe på 
verandaen er sikkert medar-
bejdere. Ingen af dem kan dog 
identifi ceres med navn, men 
der er nok tale om nogle af de 
medicinere, der assisterede 
overlægen samt sygeplejer-
sker og badepersonale - man-
den til højre med hvid jakke er 
givetvis bademesteren. 

Hvis vi skal fi nde overlægen 
og hans familie, skal vi til de 
nedre regioner. Yderst til ven-
stre ved den ene ende af kaf-

febordet sidder Erik Faber, 
der var overlæge i perioden 
1906-1915, mens hans kone 
sidder ved den anden side af 
bordet. De har hver en tvilling 
på skødet. Deres søn skimtes 
mellem overlægen og damen 
med kysen, som meget vel 
kunne være barnepigen. Til 
højre for overlægefruen står 
den ældste datter. 

Netop børnene giver os 
mulighed for at datere bille-
det ret præcist ... tvillingerne 

Anette og Birgitte er født i 
1911, drengen er født i 1909 
og pigen i 1902. Så billedet er 
optaget i 1913, som jo samti-
dig var den sæson, hvor man 
kunne fejre vandkuranstal-
tens 30 år jubilæum. 

Det 100-årige fotografi  ind-
går på den spændende doku-
mentariske udstilling om kur-
badets historie i Skovvilla, 
som Kunstcentret Silkeborg 
Bad netop har åbnet. 

Historien i et fotogra� 

U15 for drengene blev vundet af Arena Spartacus 1.

U18 for drengene blev vundet af FC Bispehaven.

FUNDER: Margit Kyndal, som 
ejer Sexologisk Klinik og Livs-
værksted i Funder Ådal, ar-
ejer Sexologisk Klinik og Livs-
værksted i Funder Ådal, ar-
ejer Sexologisk Klinik og Livs-

rangerer på søndag sankt-
hansfest for singler. Det bliver 
en aften med grill, sang og 
meditation ved bålet.

Arrangementet er for såvel 
enlige kvinder som enlige 
mænd. Tilmelding er nødven-

dig, og deltagerne skal selv 
medbringe kød og drikkeva-
rer - og også gerne en klapstol 
og højskolesangbogen. 

Søndag den 23. juni kl. 
17.30-22.30: Funder 

Ådalsvej 1, Funder: 
Sankthansfest for singler

Sankthans for singler i Funder Ådal
FUNDER: Igen i år inviterer 
Ørnsø Fiskesø i Funderholme 
til hygge, bål og grill ved fi -
skesøen sankthansaften.

Så man kan først forsøge at 
få fangst på krogen, og heref-
ter er alle, der har lyst til at 
deltage, velkomne ved bålet. 
Det tændes kl. 21.30.

Der er også tændt op i gril-

len til de friskfangede fi sk, og 
hvis man ikke har haft heldet 
med sig med snøren, kan der 
købes pølser til grillen. Man 
er også velkomne til at delta-
ge, selvom man ikke fi sker.

Søndag den 23. juni kl.  
21.30, Ørnsø Fiskesø, 

Funderholme: Sankthansbål 

Sankt Hans ved � skesø

To unge mænd ind-
kasserede bøder 
i nattelivet

SILKEBORG: En 20-årig 
mand fra Silkeborg og en 18-

årig mand fra Them havde 
svært ved at opføre sig or-
dentligt i nat på Tværgade.

Klokken 03.35 henvendte 
en politipatrulje sig til dem, 
og den 20-årige begyndte 
med at blive sur, fordi politiet 

ville have hans navn. Derfor 
kaldte han betjentene for 
»røvhuller« og »bøsserøve«. 
Desuden gav han dem fuck-
fi ngeren. 

Også den 18-årige mand 
fra Them ville blande sig i den 

saglige debat og kaldte be-
tjentene for »bøsserøve«. 

De to unge blev sigtet for 
overtrædelse af ordensbe-
kendtgørelsen og kan se frem 
til en klækkelig bøde.

holst

Politiet blev kaldt »bøsserøve«

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
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