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KOKKESKOLE

Fredag d. 23. maj kl. 18.00
Fredag d. 30. maj kl. 18.00
Pris pr. pers. kr. 545,-

2 timers kokkeskole 
giver dig inspiration, 
gode råd om råvar-
er, tilberedning og en 
hyggelig aften med 
lækker 3 retters 
middag.

TELEFON: 8882 2222

VESTERGADE 14 • 8600 SILKEBORG • TLF. 86 81 09 10

OptikButikken
SØNDERGADE 2 A • 8600 SILKEBORG • TLF. 86 82 13 19

SKÆRMBRILLER?
Kan du hellere ikke altid læse 
teksten på din pc skærm ?

Mangler du
Et stærkt tværfagligt team med stor erfaring

Kiropraktorer · fysioterapeuter
fysiurgiske massører · akupunktører

Vi tilbyder behandlingsforløb der tilpasses
netop dig og din situation.  

Hos os er du i
DE BEDSTE HÆNDER

Søndergade 25, 2. sal
8600 Silkeborg .  Tel. 8681 2005 

www.silkeborgrygcenter.dk
Henvisningsret til MR-scanning.

Overenskomst med den offentlige sygesikring
og samarbejde med sundhedsforsikringer.

Tilskud fra ”danmark”.

Nygade 9 & 11, 8600 Silkeborg
tlf. 86 82 98 12
www.fleur.dk

fleur 
hylder 

kvinden 
og hendes 

former
fleurs helt nye 

mærke, Scarlett, er 
udviklet til danske 

kvinder - lingeri, 
badetøj og homewear

St.Tropez 
bikiNi
fåes også i lilla, pink,  
sort og mønstret
Str. XS-Xl
SæTpriS 

299,90

Frem til begyndelsen 
af 1970’erne var der 
en række konditorier i 
Silkeborg

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG Langt de fleste 50+’ere 
har erindringer om hyggelige besøg 
på konditorier. De var tidens mødeste-
der, og i mange familier var det en fast 
tradition at afslutte en indkøbstur på 
et af  byens hyggelige konditorier - og 
man havde ofte sit foretrukne et af  
slagsen. Mange har sikkert haft deres 
første stævnemøde på et konditori el-
ler andre vigtige »møder«. 

På konditorierne var der hverken 
pommes frites som på de senere ca-

feterier, eller burgere og sandwiches 
som på nutidens caféer. Der var be-
stemt heller ikke selvbetjening. Den 
gode service var afgørende for stedets 
overlevelse. Det handlede om venlig 
og professionel betjening ..., og så var 
der selvfølgelig alle de dejlige kager, 
måske et stykke smørrebrød og den 
gode kaffe eller varme chokolade, som 
var dét, det hele drejede sig om. 

Men hvad er egentligt en konditor/ 
et konditori? Ifølge Ordbog over det 
Danske Sprog er det »en person, der 
fremstiller og forhandler sukkervarer, 
konfekt, syltede frugter« og »et be-
værtningslokale, hvor der udskænkes 
kaffe, te, chokolade og spirituosa«. Så 
et konditori adskiller sig fra et bageri 
ved, at der traditionelt her fortrinsvis 
fremstilledes og solgtes lagkager og 
andre former for sødt bagværk, og at 
der ofte i tilknytning til forretningen 
var serveringslokaler.

Og der er noget særligt over det søde 
bagværk, den gode kaffe serveret i 
kander og den varme chokolade ... Det 
er ikke mange steder, det kan opleves i 
dag. Så måske er DET grunden til, at 
DR har haft så stor succes med serien 
»Konditoriet«. Her fulgte seerne livet 
bag facaden på La Glace, et af  landets 
sidste konditorier beliggende tæt ved 
Strøget i hjertet af  København. 

Skriv og del ...
Succesen har dog sikkert også noget at 
gøre med stemningen på et konditori, 
som mange kan mindes. Men hvad 
var det, der skabte den særlige atmo-
sfære? Hvordan formede et besøg sig, 
og hvad lød bestillingen på? Hvilket 
konditori var familiens foretrukne?

For at sætte gang i læsernes erin-
dringer bringer vi her en serie fotos 
fra nogle af  byens konditorier - og vi 
håber selvfølgelig, at de efterfølgende 

Da man gik på konditori

 | Østerport på hjørnet af Torvet og Østergade med Langhoffs 
konditori og café. Optaget ca. 1970.

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

email: arkiv@silkeborg.bib.dk  - telf.: 87221924

Arkivet har åbent man-ons kl. 11-16 og tors kl. 12-19

 | Langhoffs Konditoris serveringslokaler på 1. sal. 
Vinduerne i baggrunden vender ud mod Torvet. 
Optaget 1957. 
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         Er uheldet ude
       og har du fået             
      smadret en rude 
      i hus eller bil,
       så tilbyder vi
 hurtig assistance
- lad os klare alt
 papirarbejdet til
    forsikringen

70 22 60 40

Johnny
42 års erfaring

Bergsøesvej 1, 8600 Silkeborg - glassilkeborg.dk
Poul Larsens Vej 7 · 8600 Silkeborg · Tlf. 6022 0944

Nørre
skovbakke

Fl. Smidth vej

Nordre Højmarksvej

Åbningstider
Mandag-fredag  

7.00-16.00

Lørdag-søndag
Lukket

INDKØRSEL AF 

FL. SMIDTH VEJ

NYHED
Mix og Match maling 

til inden- og udendørs brug
Farverne kan anvendes på næsten alle overfalder

Poul Larsens Vej 7 . 8600 Silkeborg . Tlf. 6022 0944 . www.okfarver.dk
Indkørsel ved Fl. Smidths Vej ved Korsbakkes Planteskole.

Poul Larsens Vej 7 · 8600 Silkeborg · Tlf. 6022 0944

Nørre
sk

ovb
ak

ke

Fl. S
midth vej

Nordre Højmarksvej

Åbningstider
Mandag-fredag  

7.00-16.00

Lørdag-søndag
Lukket

INDKØRSEL AF 

FL. SMIDTH VEJ

10 forskellige 
farver

74,95 pr. stk. 

Ta’ 2 stk. 

12995

Vi udfører alt 
malerarbejde på
• Lofter
• Vægge
• Alt træværk - 
 inde såvel som ude
• Vinduer
• Facader
• Vi opsætter alt 
 inden for fi lt, væv, og tapet

Udlejer trailerlift 

på 18 m

Vi bringer og henter.

Ring for tilbud.

VI ER VILDE MED 
AT MALE...

Vinduer - Udhæng - Sternbrædder - Kviste - Gavle - ......

Ring til os og få et 
uforpligtende tilbud.l

www.vemmelund.dk

Lad os klare malerarbejdet
Vi har øje for detaljer

Da man gik på konditori

 | Parti fra den sydlige 
husrække på Torvet. Th. 
ses Skaftes Konditori, 
Torvet 4. Optaget ca. 
1965. Arkivet har ingen 
fotos optaget indendøre.

 | Kirstine Rasmussens Konditori på hjørnet af Vestergade og Tværgade. 
Kom senere til at hedde Ringgaards Konditori. Optaget ca. 1935.

 | Serveringsdamerne står klar til at tage imod gæsternes bestilling i 
Ringgaards Konditori. Optaget 1957.

vil skrive dem ned og dele dem med os 
andre ved at sende dem til Silkeborg 
Arkiv. Så skriv og del ... 

I arkivets billedsamling kan vi finde 
fotos af  de fleste konditorier - set ude-
fra, men det er kun de færreste, som 
vi har interiør-optagelser fra. Så vi vil 
også meget gerne låne læsernes fotos. 
Her omtales byens tre sidste kondito-
rier som en lille appetitvækker. 

Langhoffs Konditori
De fleste silkeborgensere vil sikkert 
huske »Langhoffs Konditori«, som var 
centralt placeret på hjørnet af  Torvet 
og Østergade, hvor Le Gateau ligger 
i dag. Konditoriet blev etableret alle-
rede i 1888 på adressen Østergade 12. 
Da dette hus stod til at skulle rives 
ned i slutningen af  1930’erne, flyttede 
konditoriet i 1940 til den langt bedre 
beliggenhed og i det nyopførte og mo-
derne forretnings- og boligkompleks 

»Østerport« – med forretning i stue-
etagen og servering på 1. sal.

Efter mange år som et samlings-
punkt i Silkeborg, hvor der i en periode 
var udvidet med restaurant, var »… 
omkostningerne løbet fra omsætnin-
gen« som Chr. Langhoff, der var 3. 
generation, udtalte til Silkeborg Avis i 
1972. Han lukkede derfor for servering 
på 1. sal, men fortsatte sin forretning 
med salg af  brød og kager. I 1995 blev 
det gamle bageri overtaget af  den tid-
ligere lærling, Michael Svendstrup, 
der førte Langhoff-navnet videre. To 
år senere skiftede forretningen ejer 
påny og fik siden navnet Le Gateau.

Også på Torvets sydside lå der et 
konditori: Skaftes Konditori. Det hav-
de rødder tilbage til 1912 - på adres-
sen Torvet 11, men flyttedes i 1926 til 
Torvet 4. Konditoriet havde til huse i 
den ejendom, hvor vi nu finder Føtex, 
og da supermarkedet i 1973 ønskede, 

at deres eget cafeteria skulle udvides 
og placeres helt ud til Torvet, blev P.H. 
Skaftes lejemål sagt op.

Ringgaards Konditori
Længere nede på Vestergade, på 
hjørnet af  Tværgade lå Ringgaards 
Konditori. Det var oprindeligt åbnet 
i 1930 med navnet »Kirstine Rasmus-
sens konditori« og blev meget hurtigt 
et populært sted. Også dette konditori 
måtte dreje nøglen om - det skete i 
1971. 

Så i de første år i 1970’erne var det 
slut med »konditorier« i Silkeborg. 
Deres dage var allerede talte, da ca-
feterierne begyndte at dukke op og 
erstattede den personlige betjening 
ved bordet med selvbetjening ved en 
disk. Det skete i løbet Danmark fra 
1950’erne, og i Silkeborg fra omkring 
1960. Men den historie vender vi til-
bage til i næste uge.

Det var 
DENGANG


