Silkeborg

4
19-årig mand
banket
ved Linå Kro

Østergade set mod
havnen og Langebro.
På strækningen til højre
må flere af de nævnte
beværtninger have ligget.
Bag ved manden til højre
ses en af byens mange
gaslygter, der åbenbart
var udsatte nytårsaften.

LINÅ: Det blev til flere slag og
spark, da en 19-årig mand fra
Låsby mandag kl. 15 blev
banket af en 20-årig mand fra
Sporup på parkeringspladsen
ved Linå Kro.
Den 19-årige mand blev
slået flere gange i ansigtet, fik
et knæ i hovedet og blev sparket flere gange, da han på
grund af slagene røg ned på
jorden.
Politiet ved, hvem den
20-årige mand er, og han vil
blive sigtet for vold.
ac

To mænd
stoppet
uden kørekort
På dette nytårskort letter
Michael Drewsen på hatten
og ønsker alle et godt nytår.

Sådan fejrede man nytår
omkring 1900 i Silkeborg
Silkeborg Arkiv ønsker
alle et godt nytår og
bringer hermed et
uddrag af en artikel,
der blev bragt i
Aften-Posten
31. december 1953
SILKEBORG: Som det var tilfældet ved juletid, kunne man
tage varsler nytårsaften. Man
kunne f.eks. kaste sin sko
baglæns over hovedet. Hvis
tåen kom til at vende ud mod
døren, skulle man rejse i årets
løb; vendte tåen indad, skulle

man blive. Kastede man på
samme måde skrællen af et
æble over hovedet, kunne
man af skrællens form danne
sin tilkommendes forbogstav.
Stod man udenfor med en
græstørv på hovedet og så
ind, sad de, der skulle dø i
årets løb, uden hoved.

Vogn på taget af laden
Nytårsaften var årets mest
urolige aften. Til nadveren
blev der oftest serveret sødsuppe, og næppe var maden
sunket, før de unge gik på togt
rundt i omegnen, og det var

ikke småting, der blev udrettet. Kaffekanden var det første, man forsøgte at gemme,
og skorstenen skulle jo også
helst stoppes.
En ungkarl, der selv var
særdeles opfindsom med at
lave løjer, måtte selv lide under andres påfund. Han kørte
hver dag tidligt om morgenen
mælk til mejeriet, men nytårsmorgen kunne han ikke finde
vognen. Ikke så mærkeligt; thi
nytårsaften var der kommet
en flok karle til hans gård.
Mælkevognen blev hurtigt
skilt ad, og de enkelte dele
blev forsigtigt båret op på taget af laden og samlet igen.
Et par elskelige gamle mennesker havde i deres stald kun
to geder. Nytårsmorgen fandt
de til deres store overraskelse
to store, velnærede heste
(overraskelsen var sikkert
ikke mindre hos den unge
gårdmand, der fandt de to geder i sin stald).
De allerfleste forstod de
unges trang til på en uskyldig
omend støjende måde at fejre
årets sidste aften, og som regel kom husets folk ud og bød
de unge indenfor på et traktement bestående af kager, pebernødder og et glas hjemmebrygget øl. De unge anmeldte
deres besøg med skyderi og
stort spektakel (1 pakke: 72
stk.) store kinesere kostede
10 øre, og 1 pakke små kinesere 5 øre).

Ud i underbukser

De to nattevægtere Søren Christiansen og Mads Madsen
Qvotrup, der sikkert havde nok at gøre nytårsaften. Her
er de fotograferet foran Ting-og Arresthuset på Torvet
omkring 1900.

Det var dog ikke alle, der var
glade for et besøg, og den
livsglade ungdom kunne blive
modtaget af en gal hund eller
måske selve gårdmanden
med studepisken i hånden.
Således skete det engang et
sted, at manden i raseri for ud
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efter de støjende gæster i de
bare underbukser. Han havde
allerede hævet pisken over
hovedet på en af dem, da han
opdagede, at det var hans
gamle nabo - og vreden forduftede ganske! Hidkaldt af
larmen var naboen gået ud for
at se, hvad der foregik og kom
på denne måde helt uskyldigt
i farezonen!
Også hos flinke folk kunne
man risikere at blive grebet i
kraven og trukket indenfor i
stuen, hvor man så måtte tilbringe et par timer til stor
morskab for gårdens folk.
Men selv om man blev trakteret på bedste måde, kunne det
ikke erstatte det lystige samvær med kammeraterne.

Alle mand af hus
Også i Silkeborg gik det lystigt
til. I store flokke gik man op
og ned ad gaderne - kvinder
såvel som mænd. Ingen blev
inden døre; det var almindelig skik, at alle skulle ud. Dette har måske at gøre med den
gamle skik, at ingen måtte se
nytårsny (d.v.s. første nymåne i januar) inden døre; thi så
ville der gå mange ruder itu i
det kommende år.
Naturligvis blev der skudt
bravt og lavet løjer i stor stil.
Hjemmelavede kanonslag var
meget anvendte. En fængtråd
og lidt jagtkrudt indpakket i
papir var tilstrækkeligt og
man havde et virksomt, men
ofte livsfarligt skyts. For øvrigt var forretningerne åbne
hele aftenen, så man kunne
hente alt det skyts, man havde
lyst til. Og man forstår så udmærket, at der var liv og lystighed. Hele eftermiddagen
op til nytårsaften kunne man
gå fra den ene beværtning til
den anden, og overalt blev

man gratis beværtet med æbleskiver og en dram eller et
glas portvin. Adskillige benyttede sig af chancen. Og fik efterhånden en ordentlig bjørn
at trække rundt med; thi foruden hotellerne var der omkring et halvt hundrede mindre beværtninger, jævnt
fordelt over hele byen. Østergade var dog vist den bedste;
de mange kælenavne tyder
herpå, f. eks.: »Torvehallen«,
»Grove på Børsen«, »Hullet«
og »Persille-Madsen«.

Lille politistyrke
Hvis den støjende ungdom
fandt en vogn, blev den trukket rundt i gaderne og endte
uvægerligt i Langsø nede ved
gasværket, hvor ejermanden
så kunne hente den dagen efter. Et meget almindeligt trick
var det at slukke lyset i gaslamperne.
Nogen stor politistyrke til at
opretholde ro og orden var
der ikke: vægterne Quotrup
og Christiansen, begge forhenværende murere, samt
landbetjent Jepsen var ene
om arbejdet. Vægter Christiansen havde sin hund med sig
og sagde altid: »Nu skal De
passere gaden, og vil De ikke
det, skal De passe på, for hunden den vil bide!«
De, der var hjemme ved
midnat, stod da oppe på stolene og drak punch, men de
fleste samlede sig på Torvet.
(I dårligt vejr holdt mange til i
kælderhalsen hos træskomanden »Lange-Johan.«) Aldrig
har der vel været en mere begejstret menneskemængde
forsamlet på Torvet end ved
indgangen til år 1900, da birkedommer Rosenørn holdt
tale i anledning af, at byen
blev købstad.

SILKEBORG: En 40-årig
mand fra Bredsten blev mandag kl. 9.58 stoppet af en patrulje, da han kom kørende ad
Søndre Ringvej.
Det viste sig, at manden
ikke havde noget kørekort, og
da det ikke var første gang, at
manden var blevet stoppet for
at køre bil uden kørekort,
valgte politiet at konfiskere
bilen, som tilhørte en 31-årig
kvinde fra Silkeborg, der sad
på passagersædet i bilen.
Manden blev sigtet for at køre
uden kørekort, og den kvindelige silkeborgenser blev
sigtet for at overlade sin bil til
en person uden kørekort.
Tirsdag kl. 01.20 var en 28årig mand fra Skjern ude at
køre på Vestergade - også
uden at have kørekort. Det
viste sig, at manden også var
påvirket af stoffer, og han blev
derfor sigtet for begge lovovertrædelser.
ac

Hærværk ved
Virklund Kirkes
Sognehus
VIRKLUND: Virklund Kirkes
Sognehus på Vesterlundvej
blev udsat for hærværk to
gange hen over julen. I første
omgang blev tre udendørslamper hevet ud af muren
mellem søndag den 22. kl. 16
og tirsdag den 24. kl. 9, hvorefter en urtepotte også var
blevet smadret.
Mellem onsdag kl. 12.50 og
torsdag kl. 8.40 var den så gal
igen, da tre udendørslamper
endnu en gang var blevet flået
ud af sognehusets mur.

27-årig mand
taget med hash
SILKEBORG: En 27-årig
mand fra Silkeborg holdt stille og roligt i sin bil på Vinkelvej, da politiet pludselig kom
forbi og valgte at visitere
ham. Her blev der fundet 0,8
gram hash på manden, og
han blev derfor sigtet for dette.

