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SILKEBORG

DET SKER
FREDAG

11-16: Vor Frue Kirke: Åben Kirke
9.30-11.30: Rosengårdcentret: Rosenorkestret spiller

Bio Silkeborg

14: Rio 2 (3D)
14: A Million Ways to Die in the West
14: Cykelmyggen og Minibillen
14 - 16: Sådan træner du din Drage 2 (3D)
14: Sådan træner du din Drage 2
15.40: Transformers: Age og Extinction
18.10: Transformers: Age og Extinction (3D)
16.10 - 18.50 - 21.20: Bad Neighbours
16.10: Lev Stærkt
16.30: Minisekterne
18.15 - 21.00: Abernes Planet: Revolutionen
(3D)
21.00: Abernes Planet: Revolutionen
18.30: En Flænge i Himlen
18.45: Ung og smuk
21: Labour Day
21: 22 Jumpstreet

LØRDAG

11-14: Torvet: Swing Orleans Jazzband. Arr:
Silkeborg Jazzklub

SERVICE
Borgerservice

RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald

TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18,
lør-, søn- og helligdage 9-16.
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre:
12-18. Lør-søn 9-16. Lukket helligdage

Faste vagter

ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus (fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13):
Tlf. 40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 14. juli til 20. juli: Himmelbjerg Apotek: Vagt man-fre indtil 19, lør til
13.30 og 17-18, søn- og helligdage 10-12 og
17-18; derudover tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund,
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75.
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek

SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-19, fre
10-17, lør 10-14. Selvbetjening man-fre 8-10

har du et ledigt hul...
– til en medarbejder?

Så find ham eller hende gennem en annonce i
Midtjyllands Avis. Vi kan hjælpe med en pakkeløsning
til JOBMIDT, JobZonen og mja.dk
Kontakt Lena Tversted Lundsgaard
tlf. 87 22 84 31, tversted@mja.dk

Silkeborg-redaktionen: silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør: Bent Nørgaard • Tlf: 87 22 84 41
Siden er redigeret af: Bent Nørgaard

Havn for turister
Hjejlekiosken blev opført
i 1911. Kammerslusen blev
indviet i 1920, og ikke
længe herefter fulgte
»Slusekiosken«

uger af august at lave aftenture i retning
af Resenbro og Tange. Men de blev ikke
den store succes.
Først i april 1921 noterer Silkeborg Avis,
at kammerslusen var blevet brugt til »nyttesejlads«, idet en pram lastet med mursten
fra Lysbro Teglværk var sejlet gennem slusen på vej op til Svejbæklund med sin last.

Indvielsestur

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG I de første årtier af 1900-tallet strømmede turisterne til Silkeborg og
i særdeleshed til Havnen. Aviserne meldte
hvert år om nye rekorder og fuld belægning
på hotellerne. Og Hjejleselskabet forøgede
kapaciteten betydeligt i disse år for at kunne
følge med - og vel også for at tage konkurrencen op med de små selskaber med hånddrevne hjulbåde og mindre motorbåde.

Havnekiosken
Havnen var nu ikke et sted, der gav turisterne lyst til ophold i længere tid. Hjejlens
anløbsplads lå, hvor den ligger i dag, men
var domineret af et kulhus. Ellers var der
ikke gjort noget specielt ud af stedet.
I 1911 skete der dog endelig noget. Silkeborg Kommune opførte en fin bindingsværksbygning med glaserede, røde tegl med
ventesal og toiletfaciliteter til glæde for turisterne. Den blev kaldt »Havnekiosken« - i
dag kendt som »Hjejlekiosken« - og den blev
så overvældende en succes, at man allerede
i 1923 måtte udvide den med kontor, tjenesterum og yderligere ventesalsplads.

En stinkende mudderpøl
På den anden side af havnen var der heller
ikke meget at råbe hurra for. Her fandtes
den gamle kanal, der siden 1854 havde været benyttet til omladning af træ til fragt på
pramme videre til Randers eller til losning
til gavn for borgerne i Silkeborg.
Kanalen var ikke i brug på dette tidspunkt, nu hvor jernbanen for længst havde
taget over. Den var blevet til en stillestående
mudderpøl og har sikkert udsendt en fæl
lugt, som ikke passede for sarte turist-næser.

Kammersluse
Det måtte der gøres noget ved. I efteråret
1917 arbejdede byrådet med flere forskellige forslag vedr. det vestlige havneområdes
udvikling. Men det blev alligevel et meget
ambitiøst forslag fra Turistforeningen og
Hjejleselskabet, der blev gennemført. Det
gik ud på at tilkaste kanalen og lave et stort
havnebassin med en kammersluse. Desuden
at man skulle rive de gamle hovedgårdslænger ned, så hele arealet kunne udstykkes
til et fint villakvarter - det sidste vender vi
tilbage til i næste uge.
Trods megen debat og modstand fik forslaget altså en fremtid. Så 1. august 1920
kunne man indvi slusen med havnebassin
og det hele. Det epokegørende ved nyskabelsen var ifølge avisernes reportager dog
ikke den ingeniørmæssige bedrift, som kammerslusen var, men det faktum, at man nu
kunne tilbyde turistsejlads fra den nedre
del af søen til den øvre og omvendt. En
bådejer nåede da også i de efterfølgende

Avisernes reportere var med ved indvielsen af slusen og den efterfølgende sejlads
til Lunden. Her var der arrangeret en større
festivitas for byens honoratiores. I Silkeborg
Socialdemokrats reportage lyder det:
»Sejlturen fra Silkeborg havn til Lunden
er henrivende, når undtages opholdet i kammerslusen, og dette skulle dog være dagens
store begivenhed ... Der var, til trods for at
det var tidligt på dagen, mødt et stort antal
mennesker op ved Langebro for at se den
første »historiske« gennemsejling. Særlig interessant er sejladsen gennem kammerslusen
ikke. Det tager for lang tid. Ca. 8 minutter at
fylde bassinet og lige så lang tid at tømme
det. Dertil kommer lukning og åbning af portene. Det varer ca. 20 minutter at komme gennem slusen. Men har man først ventetiden i
kammerslusen overstået, er turen gennem
åen ved papirfabrikken og videre ind under
Viborgbroen vidunderlig.«
Kammerslusen er ellers ganske imponerende, selvom det ikke havde journalistens
interesse. Den måler 3,5 meter fra top til
bund, er 4 m bred, 13 m lang og gennemsejlingshøjde under broen er 2,30 m. Den
rummer 170 m3 vand. Ved åbning af portene tømmes den for 150 m3. Forskellen i
vandstanden er ca. 2,5 meter.

Slusekiosken
Samtidig med, at slusen blev etableret, blev
planerne for havnebassinet også gennemført. I den sydlige ende blev der plads til
Hjejleselskabets slæbebåde, i den nordlige
(bag kiosken) til de mindre rutebåde og i den
vestlige ende (langs Åhavevej) til private
motorbåde.
Havnen fremstod nu hele vejen rundt som
en attraktion. Som et sted hvor turisterne
kunne opholde sig gennem længere tid og
få nogle gode oplevelser. Og ved kammerslusen var der, dengang som nu, altid mange
tilskuere, når nogen ønskede en tur i den
store vandelevator.
Alle både, der ønskede at passere slusen,
skulle betale 1 kr. - i dag er prisen 25 kr.
pr. tur. Så det var næsten en nødvendighed
med et »billetkontor« ved siden af slusen.
Samtidig skulle sluseportene betjenes ved
håndkraft (først fra 2007 kom det til at
foregå ved tryk på en knap), så der skulle
også være opholdssted for »slusemanden«.
Derfor opførtes »Slusekiosken« - en ottekantet træbygning med træspån på taget.
Vi ved ikke helt nøjagtig, hvornår det sker
eller hvem der tegner den, men nydelig ser
den ud på gamle fotos.
Den første gang, vi i aviserne får oplysninger om den, er 24. april 1922, hvor det
bekendtgøres i Silkeborg Avis, at »efter
opfordring fra flere sider skal vi oplyse, at
kammerslusen fra 1. maj til 1. oktober er
åben fra kl. 7 til 12 og fra kl. 1.30 til solnedgang. Henvendelse sker i kiosken ved slusen
eller til bådfører A. Nielsen, Viborgvej 6, st.«

Slusekiosken i nye forklædninger
Den ottekantede træbygning stod ved slusen
og betjente kano- og bådfarere i mere end
20 år. Men tidens krav tilsagde efterhånden,

at der skulle mere moderne faciliteter til,
såsom toiletter. Så den fine træbygning blev
i 1942 erstattet af en smart funkisinspireret
kioskbygning, som var opført i mursten og
med et betondække som tag. I Silkeborg
Avis forlyder det, at »i den ny kiosk, der
bliver noget større end den nuværende, vil
der desuden blive indrettet nødtørftsanstalt
med vandkloset.« Træbygningen blev derefter solgt og siden opstillet i et kolonihaveområde ved den nuværende bebyggelse på
Resedavej. Senere blev selve tagkonstruktionen fragtet til Gjessø og opstillet der i en
have, og her står den vist nok endnu.
Kioskbygningen fra 1942 blev erstattet af
den nuværende ved turistsæsonens start i
1988. Den ny kiosk var tegnet af arkitekt
Niels F. Truelsen og var efter nutidens krav
indrettet med handicapvenligt toilet.
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|| Den ottekantede
træbygning »Slusekiosk«,
der opførtes nogenlunde
samtidig med slusen i 1920.

Det var

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

|| Helt frem til 2007 blev
kammerslusens porte åbnet ved
håndkraft. Her er en båd på vej
ud i havnebassinet i 1939, mens
portene er ved at blive åbnet.

|| Slusekiosken i funkisudgave
fra 1942, som blev erstattet af den
nuværende ved sæsonstart i 1988.

