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|| Udsigt fra Silkeborghus mod de haver der blev
opsagt da plejehjemmest skulle bygges. Til højre ses
Remstruplund og i baggrunden stadion. (Maj 1964).
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Ungt liv i gamle(s) bygninger
Plejehjemmet
Marienlund, hvor
Silkeborg Efterskole
nu er rykket ind, blev
indviet i 1971

spisestue/kantine. Et godt og stort
køkken.
Og for efterskoleeleverne er det vist
et løft, at der nu er toilet og bad på
alle værelserne, selvom de stadig skal
bo sammen to og to. Og lige netop dét
er vel en del af opskriften på et godt
efterskoleophold. At bo og leve tæt
sammen med alle kammeraterne.

Præsenteret i 1964

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

Det tidligere Marienlund Plejehjem
på Gudenåvej har fået nyt liv. Hele
kvarteret summer af nyt - ungt - liv.
Silkeborg Efterskole er efter flere års
ventetid endelig rykket ind.
De fik nøglerne overdraget af borgmester Steen Vindum 25. juni i år. Og
siden har der været travlhed i de gamle
bygninger. For op til skoleårets start
her for et par dage siden har man skullet indrette efterskolens nye domicil
med alt, hvad det indebærer. Efter sigende har det ikke været nødvendigt
med de helt store bygningsmæssige
ændringer. Plejehjem eller efterskole,
gamle eller unge? Lighederne er åbenbart større end forskellene. Men basalt
set er der vel til begge funktioner også
kun brug for anvendelige værelser til
beboerne. Et antal gode fælles- og opholdsrum (undervisningslokaler). En

Allerede ved den officielle indvielse
af den nye tilbygning til De gamles
Hjem på Sanatorievej (Remstruplund)
16. november 1964 præsenterede
bygningsinspektør Knud Lisberg og
socialudvalgsformand J. Hørdum en
model til »en kommunal plejestiftelse,
der er planlagt på den anden side af
Gudenåvej, hvor der nu er kolonihaver«.
Bygningsinspektøren fortalte, at
der skulle være 48 værelser på det
projektede plejehjem, og at halvdelen
skulle være til patienter med kørestol.
Desuden var det planen, at der »skal
være eget toilet til alle værelser. Der
bliver en toetagers værelsesfløj mod
Sanatorievej, en mellemfløj med bad,
massage o.s.v. og en enetages fløj med
køkken, vaskeri, kontor o.s.v.« - og sådan blev det da vist nogenlunde.
Udvalgsformanden sluttede sin begejstrede fortælling om det kommende
hjem med at konstatere, at det store
køkken og vaskeri skulle indrettes…
»så hjemmehjælperen kan få rent sengelinned med ud til de sengeliggende
patienter, hun besøger, og så der kan
bringes mad ud til de syge«.

En madserviceordning for ældre,
som vi kender i dag, var altså allerede
i støbeskeen her i de glade 60’ere.
Udvalgsformanden sagde endvidere, at »det nye hjem ikke døbes plejestiftelsen, men får navnet Marienlund
efter den ældste bygning på stedet«.
Den gamle bygning, han hentydede
til, var avlsgården Marienlund under Silkeborg Gods - det som vi i dag
kender som »Gl. Skovridergaard«. Og
gården var opkaldt efter Anna Marie
Wodschow, som var gift med Henrik
Muhle Hoff - den fremsynede ejer af
Silkeborg Gods i perioden 1797-1804.

Kolonihaver må siges op
På det areal, hvor kommunen planlagde at opføre det ny plejehjem, lå
der allerede en række haver hørende
til Haveforeningen Marienlund. Det
var jo jord, man lejede af kommunen,
så på foreningens generalforsamling
20. oktober 1964 kunne formanden berette, at haverne »får lov at blive endnu
et år - og formentlig også næstkommende.«
Haverne var ellers blevet opsagt pr. 1.
november det år, men heldigvis rømmede haveejerne ikke deres haver med
det samme - der kom jo faktisk til at gå
fem år, før byggeriet gik i gang.

Et plejehjem bygges
Selvom der var et stort behov for flere
plejehjemspladser i kommunen, kom
der til at gå syv år, før arbejdet med at
opføre det ny plejehjem var afsluttet.
Først 12. maj 1971 var man så langt,
at de første beboere kunne flytte ind,

og i løbet af sommeren var samtlige
48 pladser optaget her på kommunens
nyeste og mest moderne plejehjem for
ældre borgere.
Grundet sparetider (også dengang
i 1971!) udskød man den officielle indvielse til lørdag 16. oktober. Så kunne
man nemlig fejre to mærkedage samtidig - indvielsen af det nye plejehjem
OG 60 års jubilæet for naboen - De
gamles Hjem. En betegnelse der i
øvrigt først forsvandt i midten af
1970’erne.
I festlighederne deltog foruden
byrådets medlemmer også de håndværksmestre, som havde forestået
byggeriet og de kommunale projektledere. For Marienlunds 48 beboere var
der blevet festet ugen før. Her deltog
socialudvalgets medlemmer og byens
præster.

Kommunens ældrepleje
Når man læser avisens omtale af indvielsen af Marienlund i 1971, får man
i tilgift følgende status over ældreplejens udvikling: »Indtil Alderslyst blev
indlemmet (i Silkeborg Kommune) i
1941 var De gamles Hjem byens eneste
alderdomshjem. Med indlemmelsen
fulgte De gamles Hjem ved Færgevej
(Kejlstruplund), opført i 1938, og ved
kommunesammenlægningen i 1970
kom endnu et antal alderdoms- og
plejehjem indenfor kommunens grænser. Og nu er altså det nye Marienlund
plejehjem kommet til og er med til at
bøde på den udprægede mangel på
pladser til ældre og syge medborgere.
Og dertil må føjes, at Silkeborg har

fået den uforlignelige institution, der
hedder hjemmehjælpen. Den er medvirkende til, at mange flere nu end før
kan blive i deres eget hjem, trods alder
og sygdom.«
Så fik vi altså det på plads - hjemmehjælp og »længst muligt i eget hjem«
er ikke af helt ny dato. Silkeborg var
faktisk et af de første steder i landet,
hvor denne hjælp blev organiseret. Allerede i 1968 fik 600 hjem besøg af en
hjemmehjælper. Et tal der var vokset
til 1.000 i 1972.

Plejehjemmets indretning
Men tilbage til det nye »syge- og plejehjem«, hvis indretning fik følgende
beskrivelse i avisen: »Marienlund har
48 pladser, og der er fire afdelinger,
som hver består af 12 værelser. Hver
afdeling har et tekøkken, og for hver
24 værelser er der en dagligstue. Hvert
værelse er 15 kvadratmeter, og alle har
toilet med brusebad og håndvask.
Endvidere er der en lille forgang til
hver og et fast skab med indbygget
køleskab… På samtlige værelser er
der radio med frit valg mellem tre stationer, der er fjernsynsstik, og på alle
værelser er endvidere telefonstik, så
telefonapparatet kan bæres ind til den
patient, der ikke selv kan gå efter telefonen.« … og så glemte journalisten
faktisk at nævne, at der til hvert værelse også var en lille vestvendt altan.
Ser man bort fra omtalen af de meget moderne teknologiske muligheder,
der var tilgængelige for de nye beboere
i 1971, skal der ikke meget fantasi til
her godt 40 år senere, for at se nuti-
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|| Der serveres
»Silkeborg-menu«
for beboerne
på Marienlund
Plejehjem. (1989).

dens efterskoleelever bo i de samme
omgivelser. »Radio og fjernsyns- og
telefonstik« er dog helt sikkert erstattet af smartphones, tablets og trådløst
internet.

Marienlund nedlægges
I 2008 blev det vurderet, at boligerne
på Marienlund var utidssvarende til
plejehjemsdrift og at det økonomisk
set ikke ville være dyrere at bygge et
nyt plejehjem end at totalmodernisere
de eksisterende bygninger.
På det tidspunkt forventede man, at
kommunen efter nedrivning selv skulle opføre et nyt plejecenter på grunden. Sagen endte dog med, at byrådet
besluttede at nedlægge Marienlund
Plejehjem (sammen med Frydenlund
Plejehjem) og at overflytte alle beboerne til det helt moderne Gødvad Plejecenter. Så i begyndelsen af maj 2011
var det »store flyttedag« på begge
plejehjem, hvorefter bygningerne på
Gudenåvej stod tomme - frem til nu,
hvor efterskolefolkene er rykket ind.

De vigtige hverdagsbilleder
Nu skal Silkeborg Efterskole til at begynde på et nyt kapitel, som endnu
ikke er skrevet ind på hjemmesiden ….
man har dog nået at ændre adressen :-)
Det er ikke så tit, at en hel skole
bliver pakket ned og flyttet til en ny
adresse. Men det er faktisk det, som
Silkeborg Efterskole har præsteret på
meget kort tid. Vi havde på arkivet
planlagt at kontakte skolen, når tiden
for en flytning nærmede sig. Vi ville
jo gerne nå at få de vigtige optagel-

ser af daglig og undervisning. Elever
der spiser i kantinen eller opholder
sig på værelserne eller på gangene.
Udendørsaktiviteterne med boldspil.
Kort sagt alt det, der kendetegner en
moderne efterskole.
Men da vi her i juni kontaktede
skolen, viste det sig, at bygningen på
Åhavevej næsten allerede var rømmet
og at alt »skoleliv« for længst var et
overstået kapitel. Så vi nåede ikke at
få de vigtige optagelser. Det var allerede fortid.
Vores vurdering havde været, at en
flytning først ville blive aktuel tidligst
i løbet af skoleåret, måske første til
næste skoleår. Men nej, det skete lige
nu og her. Og endda uden et større opbud af håndværkere - undertegnede
passerer ad Gudenåvej hver dag og
havde netop ikke set tegn på større
ombygninger eller håndværkerbiler på
parkeringspladsen.
Så vi nåede det ikke ... vi nåede ikke
at indfange dagligdagen, stemningen
i de gamle rammer på Åhavevej. Læren heraf må naturligvis være - også
for os arkivfolk - få nu taget de billeder, mens tid er. Hellere i går, end
i morgen!!
Vi når dog at følge nedbrydningen
af »husholdningsskolen« og opførelsen af de planlagte ejerlejligheder. Vi
har aftalt med en frivillig fotograf, at
han følger hele processen med sit kamera ... men det er en anden historie,
som handler ligeså meget om Husholdningsskolen og den traditionsrige
plet i området mellem Christian 8.s Vej
og Åhavevej.

|| Byggeriet af
plejehjemmet Marienlund
er godt i gang - her set fra
Silkeborghus. (1970).

|| Bygningsinspektør
Knud Lisberg og
socialudvalgsformand
J. Hørdum præsenterer
modellen til et nyt
plejehjem, som skal
hedde Marienlund. (16.
november 1964).

