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Dagliglivet i Silkeborg 
fortsatte, efter at 
samarbejdspolitikken 
var brudt sammen

SILKEBORG: Også efter 29. 
august 1943, hvor den danske 
regering sagde nej til en ræk-
ke tyske krav og dermed reelt 
afbrød samarbejdspolitikken, 
fortsatte dagliglivet og hver-
dagen i Danmark og i Silke-
borg.

Kun to uger efter var silke-
borgenserne vidner til noget 
så fredeligt som genindviel-
sen af Silkeborg Kirke efter to 
års omfattende ombygning. 
Under stor bevågenhed brag-
te en højtidelig procession af 
præster og embedsmænd de 
hellige kar fra rådhuset over 
Torvet til kirken. Her genåb-
nedes den formelt med guds-
tjeneste og taler. 

Her 70 år senere kan man 
næsten ikke lade være at 
spørge sig selv: Hvad tænkte 
deltagerne i processionen på? 
Og også de mange tilskuere? 

- om det, der netop var sket i 
landet, og hvad der ville kom-
me til at ske . 

Der er næppe tvivl om, at 
de fl este var bekymrede for 
fremtiden - og det var der jo i 
en vis forstand også god 
grund til.

Spærretid
Den indførte spærretid betød, 
at al færdsel på gader og veje 
var forbudt fra kl. 20.30 til 
05, med mindre man havde et 
Ausweis udstedt af tyskerne. 
Spærretiden blev dog lempet 
lidt, for så atter at blive skær-
pet som kollektiv straf for, at 
nogle jernbanesabotører hav-
de held med aktioner på spor-
anlæg i og uden for Silkeborg. 
Efter at have varet i fem uger 
blev udgangsforbuddet helt 
ophævet - det var dog stadig 
forbudt at strejke og samles i 
større grupper.

Senere dekreterede besæt-
telsesmagten igen spærretid - 
bl.a. i september 1944, hvor 
politiet blev opløst, men også 
som led i tyskernes forsøg på 

at bekæmpe uro og sabotage.
Efteråret 1943 blev præget 

af øget militær tilstedeværel-
se i Silkeborg. Der kom tu-
sindvis af militærfolk til byen. 
Rygter ville vide, at der fore-
gik store anlægsarbejder på 
Silkeborg Bad. Ingen har dog 

nok helt forstået alvoren af 
det, før den tyske øverstbefa-
lende, general von Hanneken, 
i begyndelsen af november 
bekendtgjorde, at Silkeborg 
Bad nu var det tyske militære 
hovedkvarter i Danmark. 
Samtidig installerede stift-

amtmand Peder Herschend 
sig på Silkeborg Sanatorium. 
Han skulle fungere som bin-
deleddet mellem centralad-
ministrationen - det såkaldte 
departementchefstyre - og 
det tyske hovedkvarter på ba-
det. Derudover intensiverede 

modstandsbevægelsen også 
sin indsats. 

Så byens og egnens beboe-
re må bestemt have følt, at 
krigens alvor nu pludselig 
kom meget tæt på i denne tid 
for 70 år siden ...

12. september 1943 har mange silkeborgensere taget opstilling på Torvet for at overvære genindvielsen af Silkeborg 
Kirke efter en omfattende restaurering. Her er processionen af præster og embedsmænd på vej fra rådhuset hen over 
Torvet til kirken. Til venstre ses amtmand E.F.G. Schau og til højre biskop Christian Julius Skat Ho� meyer. Hvad mon 
de mange deltagere og tilskuere tænkte på? FOTO FRA SILKEBOG ARKIV

Krigen rykkede 
tættere på 
silkeborgenserne

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24 
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Skolen udbyder 
i denne sæson
22 hold

SILKEBORG: Iyengar Yoga-
skolen på Lyngbygade 8 i Sil-
keborg indleder efteråret 
med åbent hus på søndag. 

Det er fi re år side, at yoga-
skolen slog dørene op til en 
helt ny skole og yogacenter i 
den totaltrenoverede tidligere 
kirke på Lyngbygade. 

Alligevel fejrer lærerne i 
forbindelse med åbent hus-
arrangementet et jubilæum. 
75 års jubilæum. Underviser-
ne har nemlig regnet ud, at de 
i år tilsammen har 75 åre erfa-
ring med Iyengar yoga. Sko-

len har ni certifi cerede Iyen-
gar yogalærere tilknyttet.

Skolen er Danmarks største 
Iyengar yogaskole i Danmark, 
både i antal af lærere og ud-
budte kurser. 

I dette efterår udbydes der 
22 Iyengar yogahold fordelt 
over alle ugens hverdage. 
Foruden de faste hold er der i 
årets program også et hold 
»Kun for mænd«, et »Efterfød-
selsyoga - med mor i fokus« 
og endelig et »Senior yoga-
hold«.

Alle er velkomne til det 
åbne hus, såvel nuværende, 
tidligere og kommende bru-
gere som naboer og andre in-
teresserede. Der er rundvis-
ning, og der er også mulighed 

for at prøve yoga med speciel-
le tilbud til såvel børn som til 
voksne og seniorer.

Udover, at man kan træne 
og gå på weekendkurser i Sil-
keborg, er der også mulighed 
for at blive uddannet til Iyen-
gar yogalærer. Skolen er en 
ud af tre skoler i Danmark (de 
andre to ligger i København), 
som er godkendt til at udbyde 
uddannelsen af yogalærere 
indenfor denne gren af yoga-
en.

Foredrag 
Nu er det ikke bare træning, 
der udbydes på Iyengar yoga-
skolen i Silkeborg. Ind imel-
lem er der også et foredrag. 

Det er tilfældet lørdag den 
14. september. Her vil Lasse 
Larsen-Ledet øse af sin omfat-
tende viden om yoga under 
overskriften: »Yoga, verdens 
ældste videnskab«, og han 
stiller spørgsmålet »Hvad i al-
verden skal vi med et mange 
tusind år gammelt system? Er 
det virkeligt up-to-date?«. 
Tilmelding samt yderligere 
information gennem AOF, 

Søndag den 8. september 
kl. 10-12.30:

Iyengar Yogaskolen 
Silkeborg, Lyngbygade 8: 

Åbent hus
Silkeborg, Lyngbygade 8: 

Åbent hus
Silkeborg, Lyngbygade 8: 

Lørdag den 14. september 
kl. 10-15: Foredrag med 

Lasse Larsen-Ledet

Åbent hus i yogaskolen

Politihundeforeningen 
har igen mesterskaber 
i Silkeborg

SILKEBORG. For niende år i 
træk er Dansk Politihundefor-
ening Silkeborg afdeling 
vært, når der afvikles Jysk 
Mesterskab for unghunde i 
Dansk Politihundeforenings 
program.

Mesterskabet fi nder sted på 

lørdag. Hovedstandpladsen 
vil være på F. L. Schmidtsvej 5 
i Silkeborg og her vil der, som 
noget nyt, være et infocenter 
med programmer og oplys-
ninger om, hvad og hvor det 
sker.

Derud over vil der foregå 
øvelser i den nordlige del af 
kommunen samt i områder af 
Nordskoven.

Der vil være deltagere fra 
hele Jylland og Fyn, både tje-

nestehundeførere og civile-
hundeførere, i alt cirka 25-30 
hundefører.

Publikumsvenligt
Arrangørerne vil gøre det så 
spændende som muligt for 
publikum at opleve hunde og 
førere i forskellige opgaver, 
som f.eks. afsøgning af ger-
ningssted, stop af fl ygtende 
person og forskellige lydig-

heds-discipliner.
Publikum kan også få en 

hundesnak med instruktører 
og medlemmer på infocen-
tret, bl.a. om de kurser for-
eningen afholder, hvor hunde 
og ejere bliver bedre til at for-
stå og acceptere hinanden.

Lørdag den 8. september kl. 
7.45 til ca. 15, F. L. Sch-

midts Vej 5, Silkeborg: JM i 
politihundeforeningen

Jylland dygtigste hunde � ndes i Silkeborg

SILKEBORG: Låsesmed Mi-
kael Stengaard er nyansat 
hos sikkerhedsfi rmaet Omega 
Security Service på A.C. Il-
lums Vej. 

Indehaver Andy Bells virk-
somhed har i over 20 år be-
skæftiget sig med vagtservice 
samt alarm- og sikkerhedsløs-
ninger. Med ansættelsen af 
Mikael Stengaard udvides 
forretningsområdet til nu 
også at omfatte låseservice.

- Vi har i omegnen af 1300 
kunder i lokalområdet, og da 

alle har låse, er dette en na-
turlig udvidelse af vore aktivi-
teter, når vi gerne vil tilbyde 
en totalløsning, hvad angår 
sikkerhed siger Andy Bell.

Hans nye medarbejder har 
cirka ti års erfaring som ansat 
i et låse-fi rma i Horsens.

Omega Security Service 
har forhandling af fl ere låse-
mærker - heriblandt Ruko og 
Abus - og virksomheden tilby-
der såvel nye låsesystemer 
som service af eksisterende 
systemer.

JOB-NYT

Mikael Stengaard.


