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AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

For nylig fik arkivet tilsendt en kopi 
af  nogle erindringer med titlen »Tante 
Hanne«. Ved nærmere eftersyn viste 
»Hanne« sig at være Anna Johanne 
Dorothea Pingel - også kendt i Silke-
borg som »Jomfru Pingel«. Vi havde 
allerede de pågældende erindringer 
i vore righoldige samlinger og mere 
til. Vi returnerede derfor det tilsend-
te. Men undersøgelsesarbejdet i den 
forbindelse kastede denne historie af  
sig. En historie om en af  Silkeborgs 
originaler, som levede i byen i 50 år. Og 
en historie som er stykket sammen af  
de mange forskellige kilder, der er til 
rådighed, når man ser rigtig godt efter. 

Hanne Pingel blev født i 1821. Hun 
voksede op i præstegården i Dover 
sogn ved Ry som den ældste i en 
søskendeflok på seks. Vi kan se i fol-
ketællingerne, at Hanne blev boende 
hos forældrene og med tiden blev be-
tegnet som »jomfru« - i betydningen 
ugift kvinde. Hun blev altså ikke gift 
og klarede sig selv i en tid, hvor det var 
vanskeligt for kvinder at være enlige 
og selverhvervende. Kvinder var nu 
engang bedst tjent med at blive gift 
og dermed forsørget.

Hvorfor blev Hanne Pingel aldrig 
gift? Var det, fordi der ikke dukkede 
en passende ægtemand op? Måske - 
det var en tid, hvor der var der flere 
kvinder end mænd i Danmark. Eller 
var det et bevidst valg? Det finder vi 
aldrig ud af. Vi må blot konstatere, at 
jomfru Pingel i 1853 i en alder af  32 år 
slog sig ned på nybyggerpladsen Sil-
keborg og levede her resten af  sit liv. 

Forklaringen på denne flytning er 
nok, at hendes far døde i 1850. Så 
hjemmet blev opløst. I folketællingen 
1855 finder vi da også »præstenken« 
boende hos en gift datter ved Næstved 
på Sjælland.

Institutbestyrerinde 
Der var store problemer i Silkeborg 
i 1850’erne med at få de offentlige 
institutioner etableret. Med en ung 
befolkning gjaldt det i særlig grad 
skolevæsenet. I 1850 var der 54 sko-
lepligtige børn og én lærer. I 1855 var 
der 108 børn og stadig kun én lærer. 
Og der var heller ikke en ordentlig 
skolebygning. 

Det betød, at der opstod en række 
privatskoler, hvor de mere velstillede 

håbede på, at deres børn kunne få en 
bedre undervisning. Dette forhold 
synes Hanne Pingel at have kendt til 
og udnyttet. Hun nedsatte sig som 
»institutbestyrerinde« i Silkeborg og 
fik 4. november 1855 på anbefaling af  
skolekommissionen »eneretsbevilling 
til at oprette og drive en privat dannel-
sesanstalt for ukonfirmeret ungdom 
på Silkeborg«. Det med at hun havde 
»eneret« lykkedes det hende vist ikke 
at hævde sin ret til. Der opstod i de 
følgende årtier den ene privatskole 
efter den anden. Men forældrene var 
meget utilfredse med det kommunale 
skolevæsen, så der var sikkert nok at 
lave for alle. 

Broderihandlerske og fotograf
Da den ny kommune i slutningen af  
årtiet begyndte at lykkes med at få 
etableret et bedre skolevæsen og i 1859 
endog kunne tage en ny skolebygning 
på Søndergade i brug, må vi formode, 
at Hanne Pingel følte, at hun måtte 
supplere sine indtægter eller ligefrem 
finde en ny levevej. Vi ved ikke, om 
hun fortsatte med at undervise børn 
på sit »institut«. I de omtalte erin-
dringer nævnes det, at hun gjorde det 
i 15 år, men det er nok tvivlsomt. Hun 
fandt nemlig andre måder at skabe sig 
indtægter på.

Allerede 7. januar 1858 fremgår det 
af  kommunalbestyrelsens forhand-
lingsprotokol, at hun ansøgte om til-
ladelse til at åbne en broderihandel - og 
fik den. Men hendes foretagsomhed 
stoppede ikke her. 

7. august 1863 indrykkede Hanne 
Pingel en annonce i Silkeborg Avis, 
hvori hun bekendtgjorde, at hun ef-
ter et års øvelse nu kunne præsentere 
sit »photographiske atelier«. Det var 
åbent for publikum alle hverdage mel-
lem kl. 10 og 18, og hun kunne levere 
såvel »vitrotypier« som »glasbilleder«. 
Hun understregede dog, at »broderi-
handelen går ligegodt«. Hun havde 
altså nu to heste at spille på.

Hanne Pingel var ikke den første 
fotograf  i byen. Det var H. C. Larsen, 
som i 1858 havde åbnet atelier på Ve-
stergade 7. Hun var dog den første 
kvindelige fotograf. 

Hvordan kom hun dog på at anskaf-
fe sig et kamera og begynde at eks-
perimentere med dette forholdsvise 
nye medie? Forklaringen ligger lige 
for. Hendes svoger (og fætter) Julius 
Ponsaing, der var købmand i Køben-
havn, annoncerede nemlig i november 
1861 for sit fotografiske atelier i en ho-
vedstadsavis. Så hun er formodentlig 
blevet inspireret af  ham til at kaste 
sig ud i kunsten at fotografere. Han 
har måske ligefrem givet hende et par 
staldtips.

Hendes fotografeventyr varede dog 
kort. Allerede 11. juni 1866 finder vi en 
annonce for fotograf  Troels Jørgensen, 
der bekendtgør, at han har overtaget 
Hanne Pingels atelier. 

I 1880 opgiver Hanne Pingel, at hun 
er »husejerske«. Om det betyder, at 
hun også har lukket sin broderihan-
del, vides ikke. Men på det tidspunkt 
havde hun bygget sig endnu et hus 

og levede derefter sikkert af  lejeind-
tægten.

Indmuret flaskepost fra 1855
Lige så bemærkelsesværdige Hanne 
Pingels evner til at overleve og klare 
sig som enlig, selverhvervende kvinde 
er, ligeså utroligt er det, at hun formå-
ede at få bygget  et hus - ja med tiden 
endog to huse.

Vi ved rigtig meget om jomfru Pin-
gel, fordi hun i begge sine huse fik 
indmuret en flaske med breve med 
værdifulde oplysninger. Og fordi 
begge disse »flaskeposter« helt sen-
sationelt blev genfundet. Den ene af  
dem, den ældste, blev afleveret til Sil-
keborg Arkiv og er dermed bevaret for 
eftertiden. Den anden kender vi kun til 
gennem en avisnotits.

I begyndelsen af  1940’erne havde 
Dansk Konfektionsindustri købt ejen-
dommen Søgade 17 - det hus, som 
Hanne Pingel fik opført i 1855. Da man 
havde brug for, at der kunne komme 

lastbiler gennem porten, fik man i ok-
tober 1943 revet en del af  bygningen 
ned. Under dette arbejde dukkede der 
en flaske op, som viste sig at indeholde 
to skilling og et brev med en længere 
redegørelse underskrevet af  Hanne 
Pingel, 6. maj 1855.

Brevet indledes med detaljerede 
oplysninger om hende selv, hendes 
forældre og søskende. Og så fortæller 
hun, at »19. april 1855 lagde jeg grund-
stenen til denne min bygning, som hr. 
købmand Robert Jones har lovet at op-
føre for 1.700 Rb. … I fjor gav min mor 
mig min fædrenearv 500 Rb. ... Selv 
har jeg sammensparet 400 Rb og 100 
Rb. gav min far mig engang på min 
geburtsdag (fødselsdag). Det bliver 
1000 Rb., så skal jeg låne de øvrige.«

Hun havde altså lidt mere end halv-
delen af  finansieringen på plads. Da 
der ikke var offentlige lånemuligheder 
på handelspladsen, har hun måttet 
henvende sig til en privat långiver - 
Robert Jones, som også forestod byg-

Flaskepost fra 
jomfru Pingel

 | Ingen af Hanne Pingels 
fotografier er bevaret. De var 
måske heller ikke af bedste 
kvalitet. Det fortælles, at den 
lokale præst, J.C. Hostrup, som 
jomfru Pingel satte meget 
højt, drillede hende med, at 
hovederne ikke altid kom med 
på portrætterne! Her ses et 
portræt af jomfru Pingel taget 
på hendes ældre dage.

En af den unge by Silkeborgs specielle 
eksistenser var jomfru Pingel, der drev skole, 
havde broderihandel, var fotograf og siden 
levede af lejeindtægterne fra sin to huse
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geriet, eller købmand Rasmus L. Hølt-
zermann, som begge var kendt for at 
låne penge ud til nybyggerne.

Hun fortæller os endvidere, at hun 
var den sidste, der fik tildelt en gratis 
byggegrund. De blev efter etablerin-
gen af  handelspladsen ved kongelig 
anordning i 1846, stillet til rådighed 
for at animere folk til at bosætte sig 
i Silkeborg, hvor der i 1855 var 1.163 
beboere.

Vi får også at vide, at det var bog-
holder C. Stauning, der var ansat hos 
købmand Jones, der »... rådede mig til 
at skrive en seddel og komme den i 
en forseglet flaske og grave ned un-
der bygningen; jeg greb straks denne 
gode idé, og det er nu hensigten med 
dette papir, som jeg i går fik af  hr. ma-
skinmester Ellerup … som har lovet at 
efterse bygningen så den bliver solid; 
hans kone gav mig denne flaske.«

Hun håber til slut, at den, som 
måtte finde »dette papir«, vil give det 
til »ejerinden« af  denne bygning - det 

ønske blev dog ikke opfyldt. I stedet 
blev det overdraget til arkivet, hvor 
det nu er sikret for tid og evighed.

Endnu en hilsen fra 1879
I oktober 1879 påbegyndte Hanne Pin-
gel endnu et byggeri på nabogrunden 
mod vest - på adressen Søgade 15. 
Også denne gang får hun indmuret en 
flaske. Det sker 17. oktober 1879. Hun 
skriver ikke helt så udførligt denne 
gang. Det er som om hun forestiller 
sig, at begge flaskehilsener vil blive 
fundet - samtidig. 

Hun beretter denne gang, at »det ny 
hus bygger jeg .... uden anden hjælp 
end, hvad min kære svoger … skrift-
ligt har givet mig.« Hvilket må tolkes 
som, at hun har formået at spare op 
til byggeriet og kan betale det kontant. 
Da hun ikke har brug for pladsen, må 
det alene have været med henblik på 
udlejning. Vi ser da også, at hun efter-
følgende angiver at være »husejerske« 
i folketællingslisterne og at der bor to 

familier i huset. Denne flaske blev fun-
det allerede i 1930, da papirarbejder 
Alfred Madsen fik ombygget sin ejen-
dom, og den bliver omtalt i Silkeborg 
Venstreblad 1. juli 1930. 

Erindringer om tante Hanne 
Vi skal til slut lige gengive nogle 
eksempler på de erindringer, som 
var årsagen til hele undersøgelsen. 
Heraf  fremgår det med al tydelighed, 
at jomfru Pingel fristede en nøjsom 
og spartansk tilværelse: »Et nøjsomt 
menneske var hun. Kaffe, sagde man, 
nød hun ved at drikke kogt vand og 
lugte til bønnerne« - hun var åbenbart 
også offer for sladder i byen.

Det berettes også, at »midt i stuen 
stod en stor, hvid porcelænsovn, som 
hun i 40 år havde sparet sammen til. 
»Snekongen« kaldte hun den, fordi 
hun aldrig fyrede i den. Man sagde 
hun var nærig, hun var i hvert fald 
næppe velhavende. Til værn mod 
kulden viklede hun sig ind i et utal af  

strikkede, røde sjaler, så hendes skik-
kelse blev til en rød bylt.«

Om hendes hus og have husker de 
søskendebørn, der besøgte hende, at 
»i huset var der en ualmindelig stor 
stue, hvis vægge var dækket af  ma-
lerier, som hun selv havde malet. … 
På forhøjningen ved det ene vindue 
stod et staffeli med et mægtigt lærred. 
Det forestillede udsigten over søen, og 
hver lille forandring som skete i udsig-
ten - man var allerede da begyndt at 
bygge Alderslyst - blev omhyggeligt 
anbragt på lærredet.«

Silkeborgs største original
Hanne Pingel var en kendt skikkelse 

i byen. I erindringerne forlyder det, at 
»i byens liv trådte frøken Pingel frem 
som et urværk. Jeg syntes ikke Hjej-
len kunne afsejle til Himmelbjerget og 
gudstjenesten ikke begynde i kirken, 
før hun havde indtaget sin plads«.

Samme person husker, at hun havde 
sagt, at »hun ville blive 127 år gam-
mel.« Så høj en alder lykkedes det 
hende nu ikke at opnå. Anna Johanne 
Dorothea Pingel døde 16. marts 1903 - 
82 år gammel og blev begravet på den 
gamle kirkegård. I nekrologen omtales 
hun som »Silkeborgs største original« 
- og det har hun ganske givet været, 
men så havde man jo også noget at 
sladre om i denne lille by.
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 | I løbet af 1970’erne og 1980’erne blev hele husrækken mellem Søgade og 
Vestergade revet ned. Vi har desværre ingen fotos af Hanne Pingels huse, men 
de må have ligget til højre i billedet. Er der nogen, der har fotos af de små huse 
på denne strækning af Søgade, hører arkivet gerne fra dem.

Det var 
DENGANG

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

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

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

 | Bebyggelsen på Søgade med de 
små haver ud til søen lå som et lille 
kvarter her på bagsiden af Vestergade. 
Haverne var store nok til, at de kunne 
anvendes både til pryd- og nyttehaver. 
Jomfru Pingel havde efter sigende 
mange frugttræer i sin have. Optaget 
ca. 1960.

 | Søhaverne er ved at 
blive omdannet til 144 
parkeringspladser. Jomfru Pingels 
have har ligget i området tættest 
på fotografen. Optaget 1960.


