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Dengang var der tre 
aviser i Silkeborg, 
og de dækkede 
naturligvis alle 
begivenheden

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG Søndag 4. maj bliver en 
stor dag i Silkeborg - under overvæ-
relse af  Dronning Margrethe vender 
Knud Nellemoses genskabte »Friheds-
kæmperen« atter tilbage på sin vante 
plads i Indelukket. 

Det såkaldte frihedsmonument 
blev afsløret fredag 4. maj 1951 ved 
en højtidelighed, hvor mere end 300 
mennesker – heriblandt byrådet med 
borgmester, venstremanden J.C. Ravn, 
i spidsen, desuden billedhuggeren 
Knud Nellemose, digteren Poul la 
Cour, direktør for De forenede Papir-
fabrikker, Adam Bendix, samt repræ-
sentanter for den lokale frihedskomité 
- var samlet i det dejligste majvejr. De 
tre lokale aviser – Silkeborg Avis, Sil-
keborg Socialdemokrat og Silkeborg 
Venstreblad, var med og bragte alle 
fine reportager fra begivenheden. De 
kan i dag bringe os helt tæt på stem-
ningen ved afsløringen for 63 år siden. 
Så lad os her dykke ned i de samtidige 
reportager.

Under ledsagelse af  Silkeborg Byor-
kester med Joh. Jensen i spidsen sang 
forsamlingen indledningsvis friheds-
sangen »En Vinter, lang og mørk og 
hård«, som sikkert har fået alle de til-
stedeværende til at føle en dyb sam-
hørighed. Sangen blev offentliggjort i 
det illegale blad, Frit Danmark, i marts 
1945, så den nåede ikke at blive rigtigt 
kendt før befrielsen. Det blev den til 

gengæld i årene lige efter, hvor den 
blev sunget ved enhver given lejlighed.

Borgmesterens tale
Derefter trådte borgmester J.C.  Ravn 
hen til monumentet. Hans tale var 
præget af, at der kun var gået seks 
år efter besættelsens ophør, og at 
alle de tilstedeværende derfor havde 
stærke minder om begivenhederne. I 
Silkeborg Avis’ reportage citeres han 
for højtideligt at minde om, at 4. maj 
1945, var en dag »da solen ikke skin-
nede som nu og allierede divisioner 
stod opstillet ved Danmarks grænse, 
og da bebudet tysk modstand truede 
med at forvandle vort land til krigs-
skueplads«. 

For en eftertid lyder dette udsagn 
måske lidt mærkeligt. Men vi skal 
her huske, at det først var om aftenen 
4. maj 1945, at frihedsbudskabet lød 
og at de tyske tropper først officielt 
overgav sig til de britiske styrker fra 
5. maj kl. 8. Så borgmesterens tanker 
går tilbage til - præcis, som han siger – 
dagen før befrielsen. Hvorfor man ikke 
afslørede monumentet på befrielsesda-
gen 5. maj, har ikke kunnet afklares. 

J. C. Ravn forsatte sin tale med at 
konstatere, »at befrielsen heldigvis 
kom til at gå fredeligt for sig« og af-
sluttede med ordene »Der kan gå man-
ge år, men frihed vil altid vinde. Og 
denne sandhed er det godt at mindes«.

For samtiden var frihedsmonu-
mentet med andre ord et monument 
for den frihed, man følte, der kom til 
Danmark og Europa ved de allieredes 
sejr. »Frihedskæmperen«, der står på 
sin sokkel med blikket stift rette mod 
fremtiden, skal ses som symbolet på 
den store glæde ved og lettelse over 
friheden, som alle følte. Desuden var 
det tænkt som netop et mindesmærke 
for dem, der faldt, og et mindested for 
kommende generationer.

Gave fra papirfabrikken
Borgmesteren gav derefter ordet vi-
dere til den administrerende direktør 
for De forenede Papirfabrikker, Adam 
Bendix,  som ved byens 100 års jubi-
læum i 1946 havde foræret kommunen 
en gave på 25.000 kr. til et monument, 
der skulle minde kommende tider om 
befrielsen i 1945. Kommunen betalte 
selv resten af  udgiften til monumentet.

Her lader vi så Silkeborg Venstre-
blads reporter overtage ordet. Adam 
Bendix citeres for at udtale sin glæde 
over, »at byens ældste virksomhed 
kunne støtte bestræbelserne på at rej-
se mindesmærket« og han fortsætter:  
»Vi bør stadig tænke taknemmeligt 
på den danske modstandsbevægelse. 
Lad os mindes dem, der faldt«. Efter 
en kort stilhed foretog direktøren der-
efter afsløringen af  monumentet, idet 
han udtalte håbet om, »at der altid i 
Danmark vil findes kvinder og mænd, 
der, når landet er i fare, vil kæmpe for 
dets frihed«.

Derefter sang forsamlingen »Der er 
et yndigt land«, og så sluttede ceremo-
nien af  med, at borgmesteren officielt 
overdrog monumentet til byrådets 
Mark- og Skovudvalg, der herefter 
skulle have opsyn med det, og til alle 
de borgere, der ville glæde sig over det. 
Der blev derefter lagt blomster ved 
monumentet - bl.a. af  Frihedsfonden. 

Rette placering
I Silkeborg Socialdemokrat får en 
vi et fint stemningsbillede af  om-
givelserne for det nye monument i 
Indelukket. Journalisten mener, at 
de betyder, at man helt kan afvise, 
»den tanke, at Knud Nellemoses unge 
mand, der efter 5 års mørke træder ud 
i frihedens lys og næsten slås tilbage 
af  skæret, burde have stået midt i 
byen. På plateauet højt over Indeluk-
kets nye bådehavn står ynglingen på 
sin granitsokkel og skuer ud i lyset. 
Den brede trappe fra bådehavnen til 
monumentpladsen er skiftet ud med 
granittrapper, selve pladsen er hegnet 
med en granitsat mur. Baggrunden er 
endnu de høje mørke graner, men der 
er allerede plantet et bælte af  egetræer, 
og efterhånden som de vokser til, skal 
granerne give plads for den lysere løv-
skov«.

Om selve monumentet kan vi afslut-
ningsvis vende tilbage til Silkeborg 
Avis, som har følgende at berette: 
»Efter anmodning har billedhuggeren 
ved monumentets udformning lagt ho-
vedvægten på en symbolisering af  de 
følelser, der beherskede landet i tiden 
efter befrielsen. Det tog ham tre år på 
atelieret på Chr. Winthersvej (i Køben-
havn). Det blev til en bronzefigur af  en 
ung mand, der efter krigen igen går ud 

mod det fredelige liv, men stopper op, 
blændet af  lyset efter 5 års mørke. På 
granitsoklens tre sider er basrelieffer, 
der symboliserer overfaldet, modstan-
den og befrielsen gennem flyvere un-
der skyerne, stålhjelmede, trampende 
soldater og modstandskampen, og på 
forsiden står et vers fra Poul la Cours 
digt »Til de sejrende«:

Det kom som en susen ved aftenstid
Så underligt vildt og blidt
Som regn over tavse marker.
Dit land er atter frit.
Og jorden under din fod,
Som bøddelhånd havde korsfæstet,
Er atter varm og god.

Nedenunder står:
Rejst til minde om befrielsen efter 

5 års tysk besættelse, vold og terror«.

Vi slutter hermed reportagen fra 
afsløringen af  frihedsmonumentet i 

1951, hvor Silkeborg fik et værdigt 
befrielsesmonument, som siden blev 
et vartegn for byen. Vi kan nu se frem 
til, at »Frihedskæmperen« kommer til-
bage på sin sokkel og atter kan skue 
mod en forhåbentlig fredelig fremtid.

Afsløringen af friheds-
monumentet i samtidige aviser

FRIHEDSKÆMPEREN
Placering: Indelukket, Silkeborg. 
Kunstner: Knud Nellemose. 
Materialer: Skulptur: bronze. Sokkel: groft tilhugget lys bornholmsk 
granit. 
Højde: Figur: 265 cm. Sokkel: 122 cm. 
Afsløret 4. maj 1951. 
Stjålet: 4. januar 2012  
Start på indsamling af midler til genrejsning: 18. oktober 2012 
Afsløring af det genskabte monument: 4. maj 2014

LOKALE AVISER
Silkeborg Avis: 1857-  (fra 
1974 Midtjyllands Avis).

Silkeborg Social-Demokrat: 
1900-1971 (fra 1953: Aften-
Posten, fra 1968 sammen-
lagt med Aktuelt, dog med 
en lokal sektion).

Silkeborg Venstreblad:  
1911-1952.

 |  I Knud Nellemoses fortolkning er »Frihedskæmperen« på vej ud af mørket 
med blikket stift rettet mod en lys fremtid i fred og frihed. Bronzeskulpturen 
måler i alt 265 cm og er opstillet på en sokkel af lys-grå, bornholmsk granit, som 
har en højde på 122 cm.
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Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under »Det 
var dengang« kan ske til  
Silkeborg Arkiv, Hostrups-
gade 41A, Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborg.bib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent 
mandag-onsdag kl. 11-16 og 
torsdag kl. 12-19

 | Knud Nellemoses 
frihedsmonument i 
Indelukket, 1951.


