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Håndværkerforeningen
- 70 år efter schalburgtagen
Schalburgtage var et af den tyske
besættelsesmagts svar på modstandsbevægelsens sabotageauktioner. Det gik
blandt andet ud over Håndværkerforeningens
bygning i Silkeborg
AF PETER MOURITSEN

Arkivar. Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Tidligt om morgenen 23. februar 1945 forsvandt et af
Silkeborgs mest spektakulære bygningsværker. Nazistisk gengældelsesaktioner gjorde det af med Håndværkerforeningens bygning på Torvet.
Krigen spidsede til i Danmark
omkring årsskiftet 1944/45. Modstandsbevægelsen gennemførte mere
og mere dristige aktioner, og besættelsesmagten slog igen med terroranslag mod civile. Også i Silkeborg var
det en rå tid. Aviserne bragte jævnligt
korte censurerede notitser om folk, der
blev skudt ned på åben gade. Om at

modstandsbevægelsens likvideringer. Men det stod der ikke noget om.
Modstandsbevægelsens aktioner
blev gengældt af schalburgtage –
kontrasabotage udført af nazistiske
terrorgrupper som den såkaldte Petergruppe. Ofrene for schalburgtagen
var ofte personer med en vis status i
samfundet, hvis voldsomme død gav
genklang i samfundet. Andre aktioner
gik ud over skattede, offentlige bygninger, som blev ødelagt af bomber
eller brand.

Sabotage mod DAB

Det var

DENGANG
maler Larsen eller tjener Skrydstrup
var blevet skudt af en forbipasserende
revolvermand på cykel. Notitserne
var uden forklaring - ingenting. Blot
»mand skudt ned på åben gade«.
De korte meddelelser om disse
brutale mord dækkede ofte over

Modstandsbevægelsens aktioner var
dog ikke kun likvideringer af stikkere.
Man havde efterhånden fået opbygget
en velsmurt sabotageorganisation.
Den stod bl.a. bag de velkendte jernbanesprængninger, og den var også i
stand til at ramme andre mere krævende mål, hvis det var påkrævet.
J. W. Darrs bilfabrik Dansk Automobil Byggeri på Torvet i Silkeborg kom i
modstandsbevægelsens søgelys, fordi
det blev opdaget, at den, udover busser
og lastbiler, også producerede kompo-

nenter til de avancerede V2-raketter,
som hver nat regnede ned over London
og andre byer. Der blev derfor udstedt
ordre om at ødelægge produktionen.
Modstandsbevægelsen stillede et
hold til den risikable aktion bestående af udenbys sabotører. Og den
17. februar i frokostpausen slog man
til. En gruppe på omkring 10 mænd
tiltvang sig adgang gennem en klaverbutik bag fabrikkens værksted og slap
ind i bygningen. Mens nogle gennede
tilbageværende arbejdere ud, placerede andre sprængladningerne. Kort
efter forlod de stedet, og bomberne
raserede snart værkstedet uden tab af
menneskeliv. En effektiv og vellykket
aktion. Begejstringen blev dog kort for dagen efter pågreb man den unge
modstandsmand, skovfogedaspirant
Leif Dines Petersen, som havde fået til
opgave at fotografere ødelæggelserne.
Han og en række kammerater blev senere dømt til døden og henrettet.

Schalburgtage
Modstandsfolkenes død var dog ikke
det eneste modsvar, Silkeborg blev

|| Teatersalen efter
bombeattentatet.

mødt med. Under en uge efter bankede
det tidligt om morgenen 23. februar
på døren hos håndværkerforeningens
værtsfamilie, der boede i en lejlighed
i bygningen. En bande på fire maskerede mænd trængte ind og tiltvang sig
adgang til teatersalen, hvor de placerede et antal bomber. Herefter blev
alle gennet ud, og klokken 5.30 røg en
af byens mest markante bygninger i
luften med et brag, der beskadigede
de omkringliggende huse og knuste
ruder flere gader væk.
Bag den brutale hævnaktion stod
bl.a. Kaj Henning Bothildsen Nielsen,
der var et berygtet medlem af den
såkaldte Peter-gruppe - en nazistisk
terrorgruppe bestående af danske og
tyske nazister. De gennemførte modsabotage, også kaldet »schalburgtage« over det meste af Danmark.
Håndværkerforeningen var ikke den
eneste schalburgtering, Silkeborg blev
udsat for. Blandt andet blev også roklubben sprængt i luften.

Sommer i Tyrol
»- I Aften gaar »Sommer i Tyrol«
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Henvendelser om artikler bragt under
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Hostrupsgade 41A, Silkeborg
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telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har åbent mandag-onsdag kl.
11-16 og torsdag kl. 12-19

||

Schalburgtagen på
Håndværkerforeningen.
Skaderne bagpå var
uoprettelige.

|| Håndværkerforeningens bygning på Torvet fotograferet ca. 1905.

|| Håndværkerforeningens læsesal fotograferet i 1913. På væggen hænger et foto af den gamle
foreningsbygning fra 1877.

paany, men denne Gang paa »Sønderport« som følge af de ændrede
forhold. Vi anbefaler et stort Besøg,
men gør opmærksom paa, at Personalet denne Gang maa give Afkald paa
det særlige Teaterudstyr og optræder
derfor i privat Antræk.«
Sådan sluttede Silkeborg Venstreblad sin omtale af den sidste forestilling i Håndværkerforeningens teatersal - en rejsende opsætning af Sommer
i Tyrol. Programmet skulle gennemføres på trods af bombeangrebet og
det manglende udstyr, der lå begravet
under den sammenstyrtede bygning.
Det må have været et spørgsmål om
ikke at lade sig kue af terroren. Helt
utroligt viste det sig, at flere kostumer,
instrumenter og rekvisitter kunne reddes ud af grusbunkerne.
Bombningen ødelagde til gengæld
fuldstændig Håndværkerforeningens
bygning og dermed byens teater. De
kraftige sprængninger havde løftet
taget og blæst hele bagsiden af huset
ud i haven. Så selv om fronten så nogenlunde ud, stod bygningen ikke til
at redde, og den blev hurtigt revet ned.

Teateret fortsatte dog sine forestillinger i andre lokaler i byen, navnlig
på Sønderport.

Håndværkerforeningen
Selve Håndværkerforeningen blev stiftet i 1863 med det formål at give byens
håndværksmestre »såvel som de, der
sættes i klasse med disse« - som der
står i foreningens love - et forum for
diskussion og samvær. Der blev holdt
foredrag, ofte af byens spidser som
Drewsen, Drechsel og andre. Bølgerne
skulle efter sigende være gået højt, når
byens borgerskab mødtes for at ordne
verdenssituationen ved foreningsmøderne.
Foreningen var stiftet som følge af,
at håndværkslaugene med Næringsloven i 1857 mistede deres betydning. Et
af foreningens vigtige formål var derfor at sikre et godt og fair samarbejde
mellem håndværksmestrene. Hvilket
også har handlet om at forhindre alt
for voldsom konkurrence mellem medlemmerne.
Håndværkerforeningen holdt de første år til på Hotel Dania, men i 1877 fik

man sin første bygning på Torvet. Den
blev indrettet med teatersal, og teaterforeningen spillede fra begyndelsen en
vigtig rolle for bygningens aktiviteter.

Rosens bygning
I 1894 var foreningsbygningen blevet
for utidssvarende, og man udskrev en
konkurrence om at tegne en ny bygning med teatersal og andre nødvendige faciliteter.
De indkomne forslag levede dog
ikke op til foreningens krav. Derfor
forkastede byggeudvalget dem alle og
henvendte sig til Anton Rosen, som
på det tidspunkt var en forholdsvis
ung arkitekt, der dog havde stået for at
formgive et par af byens andre statelige bygninger, bl.a. Th. Lang-skolens
hovedbygning fra 1886. Rosen kom
med et dristigt og flot projekt. Foreningens medlemmer var ikke bange
for det storslåede, for Rosen tegninger blev godkendt. Bygningen rummede en blanding af skønvirke og
tidens hotte, amerikanske storbystil
fra Chicago. Den store bue over indgangspartiet og de fire store krukker

på taget gav bygningen en nærmest
monumental fremtræden.
Den nye bygning stod færdig i 1896
og blev naturligvis temmelig dyr. For
at realisere projektet udbød man aktier á 100 kr. og fik på den måde ca.
en tredjedel af udgifterne dækket. Det
kunne dog ikke forhindre, at bygningen de næste mange år belastede foreningens økonomi temmelig kraftigt.
Så meget, at man i 1901 måtte anmode
kommunen om at give afkald på renterne af foreningens gæld til byen.
Helt centralt for den nye bygning
var teatersalen. Den havde et hvælvet
loft besat med masser af stuk, og hele
vejen rundt var der balkon, båret af
slanke søjler. Teatersalen åbnede med
en dilettantforestilling med indslag
skrevet af lokale forfattere. Lokalerne
blev brugt til utallige arrangementer.
Af foreningens udklipssamling kan
man se, at der både har været lysbilledforedrag fra Finland, drama og
lystspil, musik med Livgardens orkester, operetter, Sommer i Tyrol - og
meget andet.
Den smukke bygning med sin cen-

trale placering og funktion som byens førende scene gjorde den til det
perfekte mål for en schalburgtering.
Med tabet af håndværkerforeningens
bygning kunne alle både se og mærke
konsekvenserne af modstanden mod
besættelsesmagten.

Genopbygning
Resultatet af de voldsomme begivenheder på Torvet i februar 1945 var vidt
forskelligt for de berørte virksomheder. Automobilfabrikken var efter
sprængningen hurtigt i gang igen.
Selv om bomberne havde ødelagt meget, kunne store dele af fabrikken hurtigt gøres klar igen. Et vidne husker,
at han var tilbage næste arbejdsdag.
Hvorvidt man forhindrede den videre
fremstilling af dele til V2-raketten,
fremgår dog ikke.
Knap så hurtigt gik det med Håndværkerforeningen. Grunden stod tom
i ti år, inden man i 1956 igen kunne
indvi en håndværkerforeningsbygning med teatersal. I 1979 solgte
Håndværkerforeningen bygningen.
Teater blev dog drevet videre til 2004.

