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Først kirke,
så arkitekthus
og snart tøjhus
Den markante bygning
på hjørnet af Nygade
og Tværgade fyldte
90 år i marts
SILKEBORG: Nu bliver det
mere og mere synligt, at »Arkitekthuset« på hjørnet af Nygade og Tværgade snart bliver
til »Tøjhuset«. Men bygningen
blev opført til et helt andet
formål for nøjagtig 90 år siden.
6. marts 1923 overværede
en større skare, at grundstenen blev lagt til et nyt hjem-

sted for byens metodistmenighed. Sammen med grundstensdokumentet lagde man
metodistmenighedens ritual,
en katekismus og nogle mønter.
Det var en stor dag. Fra
1907 havde man holdt til i en
lille trækirke, der var placeret
på en grund, hvor nu politistationen ligger. Men nu fik
man altså opført en helt ny og
fin »rigtig« kirke. Det tog kun
11 måneder at bygge den – allerede 16. december kunne
»Vor Frelsers Kirke« indvies.
I 1997 talte metodistmenigheden kun 10-12 medlem-

Det var en højtidelig handling, da grundstenen til den statelige bygning på hjørnet af Tværgade og Nygade blev lagt i
overværelse af en større skare tilskuere.
mer, og derfor blev kirkebygningen solgt - til »Arkitekthuset«, som her indrettede

tegnestue i flere etager. I
2012 flyttede Arkitekthuset til
Torvet og benyttede lejlighe-

der til at skifte navn til Laban
Arkitekter. Men nu får huset
atter liv – med beboere, der

forsøger at skabe indkig for
de forbipasserende.

De rejsende - ukuelighedens frygtløse vidner
Af Bent
Rasmussen
Det har netop
været ferietid
og hermed
også rejsetid.
Forfatteren Bent
Rasmussen fra
Silkeborg gør
sig i dette essay
tanker om at
rejse - før og nu

M

in mormor satte mig på
stolen ved gadespejlet,
når hun ventede udenbys gæster. Og det var opfattelsen, at
de kom langvejs fra. Fra Aarhus eller Randers. Til Silkeborg banegård ankom tog fra
alle retninger. I det øjeblik de
fremmede drejede om hjørnet
ved brødudsalget, skulle jeg
råbe alarm, så min gæstfrie
mormor kunne sætte kartoflerne over.
Selv kom man sjældent ud
over købstadens grænser.
Måske en søndag til Resenbro
eller Svejbæk. Og så var der jo
turene ud til de lokale udflugtsmål og årets clou, sommerlejrene på Møgelø. Eller
ved vintertid en tur over isen
på Langsø til Alderslyst, men
da var man ligesom på vej til
Norge.
Skal man dags dato imponere andre med sin rejseaktivitet, må man noget længere
væk. Drage jorden rundt, indtil man bider sig selv i halen.
At rejse er at leve, siger digter
Andersen. Han var en af dem,
der i sin tid måtte døje en rejse
til Silkeborg. Ja, hele tre gange. At rejse var og er nemlig en
udfordring til ens ukuelighed,
hvis man har en sådan.

Som dreng kunne man slå
et slag omkring banegården.
Der kunne være lange togstammer med brunkul fra
Søby eller vogne med spektakulært tysk krigsmateriel. Eller man kunne bare lytte til
klokkerne, der meldte om ankommende tog, se portørerne
slæbe med kufferter, cykler og
andet rejsegods eller studere
store og små lokomotiver,
mens de tankede vand til deres kedler. Som en anden Osvald Helmuth, der lige må en
tur om ad havnen.
Det var et stort held for
mig, at min bonkammerat
havde en søster ansat ved
Kjellerupbanen.

Hun arbejdede blandt andet som afløser på banens stationer. Når hun betjente Lysbro station en sommersøndag, gik vi ud til hende, sad og
lyttede til telegrafens tikken,
fulgte signalets bevægelser og
rullede bommene ned over
Herningvej. Vi var noget i rejsebranchen, og min ven blev
da også trafikelev ved DSB.
Gjorde vi det alt sammen godt
– eller kom hendes kæreste på
besøg – gav hun os et par kroner til kaffe og kage på Hotel
Lysbro.

F

or snart længe siden læste
jeg en bedaget rejseskildring i forbindelse med forbe-

redelsen af Kunstcenter Silkeborg
Bads
historiske
udstilling om kurbadenes
storhedstid. Hvilken bedrift
for en kursøgende klient at
gennemføre den tids togrejser. Forholdet til tid har været
ganske anderledes. Og også
til den rejsendes skelnen mellem, hvad der var ligegyldige
banaliteter, selvfølgeligheder,
og hvad der var en opmærksomhed værd, en farverig detalje i ens rejseeoplevelser.
Bumlende i toget mellem
Skanderborg og Silkeborg –
med to strabadserende færgeture over Storebælt og Lillebælt bag sig – løsnede de
kommende kurgæster deres

Bent Rasmussens møde med »rejsebranchen« i hans barndom foregik blandt andet her
på Lysbro Station. Billedet er fra begyndelsen af 1940-erne. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

stive flipper og beundrede alt
det eksotiske, Himmelbjergegnen kunne byde på. Det var
i sandhed det storladne Jylland. For dem mere fremmedartet end drinksene i en ligegyldig bar ved en strand i
Thailand for en nu-dansker.
Apropos: Det har altid været
mit eget lommefilosofiske
synspunkt, at en rejses længde ikke er ligefrem proportional med oplevelsens valør.

ne motivere for opbyggelse af
en endnu større ukuelighed i
dag - må det være fraværelsen
af selv den mest beskedne
service hos rejseudbyderne. I
længst forsvunden tid var der
dog mennesker på banegårdene. Endog på Lysbro station
om søndagen ved kaffetid!
Fraværet af personale i airporten kan få en til at tvivle
på, om der overhovedet er piloter i flyene.

V

N

erden var som altid også
dengang af lave, men sjælen fulgte med, hvis man tog
hjemme fra klunkemøblerne.
Den gamle tekst lyser af begejstring for et natlogi i Laven, af spændingen over en
skvulpende sejltur over den
skumtoppede Julsø og af gyset ved synet af Himmelbjergets imposante rejsning. Og
på den genoptagne togrejse
mod vest blomstrede den
barnlige undren over det
stykke mørke Jylland, som
Sejs hede viste frem for ens
øjne. Den kildrende blanding
af skønhed, trøstesløshed og
utæmmet vildskab. Så kuriøst
som et elastikspring i Australien eller et kig til en løve på
savannen.
At lade kurvekufferten og
hatteæsken pakke og begive
sig fra hovedstaden til et kursted i det dystre uendelige
skovdyb, befolket af jyllændere, har dengang krævet lige så
meget ukuelighed og tålmod
som de i moderne tid så endeløse køer i kedsommelige
lufthavne. Skulle der være en
forskel på før og nu - der kun-

ever mind. Det, der karakteriserer enhver rejse,
kort eller lang, i embeds medfør eller for den forventede
fornøjelses skyld, er, at den i
sig har det uudtalte håb om at
komme hjem igen. Som selve
livet må rejsen have sin begyndelse og sin slutning. Eller
hvad?
Dog er der evigt rejsende,
vi ikke kan konkurrere med:
Jerusalems skomager, kong
Valdemars natlige ridt over
Sjølunds fagre sletter og rent
lokalt vores kære Gudenå.
Den tager sin tur fra Tinnet til
Udbyhøj. Det har den gjort før
os, og det vil den forventeligt
fortsætte med ud over den for
et menneske tilmålte tid. Som
andre på farten har den måttet ruste sig. Vandhjul, opstemninger, åleværker, tilsvininger
og
velvillig
ligegyldighed har stedse sat
den på prøve og eksamineret
dens ukuelighed, som modsat
det rejsende menneskes åbenbart har været grænseløs.
Her og nu og altid på vej.
En flig af den tilstand, vi
kalder evigheden.

