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Da Silkeborg
blev besat
Besættelsestropperne
nåede først Silkeborg
hen på dagen

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE I går - 9. april kl.
04.15 - var det 75 år siden, at tyske
soldater strømmede ind over den
dansk-tyske grænse, samtidig med at
der på strategisk vigtige steder blev
landsat tropper. Efter spredte kampe
især i Sønderjylland, som dog blev beordret indstillet allerede kl. 06.40, var
den tyske besættelse en realitet.
Vi bringer her et øjebliksbillede på
baggrund af de lokale aviser for at
vise hvor lidt og hvor meget, der egentlig skete denne særlige dag.

Vækket af støjen fra tyske fly
Silkeborgenserne vågnede altså op til
en ny virkelighed. Men da Silkeborg
var helt uden militær betydning, var
det først senere på dagen, at folk med
egne øjne så besættelsestropperne.
De barske realiteter var alligevel
yderst nærværende. Mange blev
nemlig vækket af den voldsomme
motorstøj fra tyske bombe- og transportmaskiner, der i lav højde fløj mod
nord på vej til Norge - og det fortsatte
de med dagen igennem.
For de fleste må situationen have
forekommet uvirkelig. Danmark var
nu underkastet en »fredsbesættelse«.
Hvad betød det, og hvad ville fremtiden bringe, når nu Tyskland havde
»besluttet at foregribe det engelske
angreb og med sine magtmidler selv
overtage beskyttelsen af Danmarks
… neutralitet og værne den, så længe
krigen varer?«, som det anførtes i det
grønne »OPROP«, som blev nedkastet
over de større byer.

Kongen og regeringen
Silkeborgenserne fik ikke denne information fra luften. De måtte vente på,
at flyvebladet blev læst op i radioen
kl. 8.30. Og på at der kl. 12.30 kom
en udtalelse fra kongen og regeringen,
som senere på dagen også blev trykt
og slået op rundt omkring i byen. Her
bekendtgjorde regeringen, at den under protest havde »besluttet at ordne
landets forhold under hensyn til den
besættelse, der har fundet sted …«
Da de lokale aviser endelig udkom
stærkt forsinket omkring kl. 17.30, var
forsiderne helliget den nye situation
og officielle meddelelser, som gav
anvisninger på, hvordan man skulle
forholde sig. Dybest set blev folk ikke
voldsomt godt informeret denne første dag. Besættelsesmagten stillede
nemlig straks krav om, at regeringen

førte kontrol med pressen, hvilket betød begrænsninger i, hvad der måtte
omtales.
Dette meddelte Silkeborg Avis 10.
april sine læsere på følgende måde:
»Man må ikke undre sig over, at nærværende blad … viser tilbageholdenhed i sin omtale af forhold og begivenheder … Vi må gå ud fra, at …
vort lands autoriteter får besked om
tingene, og så må vi følge deres forordninger. Tiden kræver ro, besindighed
og værdig optræden af alle.«
Så var det sagt! Pressen var nu underlagt censur.

De første tyske tropper
Silkeborg Avis anfører 10. april, at
Silkeborg dagen før havde mærket
»mindre til besættelsen end de fleste
andre byer. Både øst og vest for Silkeborg gik der efter forlydende tyske
troppestyrker mod nord, men det blev
langt op ad dagen før de første tyskere
- et par tæt bemandede lastbiler - drog
gennem Silkeborg. Mellem kl. 18 og 20
ankom dog store motoriserede afdelinger ad Aarhusvejen, men de kørte
straks videre mod Viborg og Randers.
Hele gennemkørslen skete under fuldstændig ro og orden, og uden at der
skete episoder af nogen art.«
Alligevel var der samme dag ankommet tyske tropper til byen. Officererne
blev indlogeret på Dania, mens mandskabet blev henvist til hotel Phønix på
Søndergade - dermed var besættelsen
pludselig mere nærværende.

Tysk bombeflyver lander
Samme dag var der også lidt dramatik
i Hvinningdal. Omkring kl. 8.30 fløj
nogle tyske bombeflyvere hen over
området. Én af dem landede på en
mark - den var løbet tør for brændstof. Der gik straks bud til politiet, og
politimesteren mødte personligt op
på landingsstedet sammen med flere
betjente.
Ifølge et øjenvidne var der seks
mand om bord, og de fortalte, at de
kom fra Oslo, hvor de havde været i
kamp med engelske fly. Politimesteren
sørgede for, at der blev hentet flybenzin på flyvepladsen ved Gl. Rye, og kl.
ca. 11.30 lettede maskinen igen med
kurs mod syd.

9. april set i børnehøjde
Det, som skete på denne dag, indprentede sig i hukommelsen hos alle - både
børn og voksne. Rigtig mange, der senere nedfældede deres erindringer, kan
helt præcist huske denne dag. Axel Levin Larsen (1931-2009), der var ni år,
husker at: »9. april 1940 var mærkelig
dag. Jeg gik i skole som sædvanligt,
men vi blev sendt hjem igen. Vi så
nogle fly, men forstod ikke de voksnes
rædsel over det. Jeg havde været tæt
på et fly, da vi nogle år tidligere var
blandt tilskuerne ved Ry flyveplads’
indvielse, og kunne ikke se, at de var
så farlige. Der var stort hurlumhej,
snak og gestikuleren, men enighed om,
at det ikke kunne vare længe.«

Det var

DENGANG
Hans forældre var altså ligesom alle
andre i Silkeborg og i resten af landet,
trods alt ikke mere alarmerede af begivenhederne denne morgen, end at de
pligtskyldigt sendte deres børn i skole.

En uhyggelig dag
Som et eksempel på, hvordan en voksen oplevede besættelsesdagen, har vi
følgende erindring, der er nedskrevet
af sagfører og lokalhistoriker Otto
Bisgaard (1888-1974): »Min kone var
i København ... Vor dreng Torben var
med hende, og vor ældste søn Niels var
også udenbys. I hjemmet var kun vor
mindste, 9-årige søn Jon, jeg selv og

vor unge husassistent. Natten til den
9. april havde jeg sovet ganske roligt
og uforstyrret og uden at bemærke
den enorme strøm af tyske flyvemaskiner, som hen på morgenen hastede
nordpå, hvilket vedvarede det meste
af dagen. Først da min broder Oluf om
morgenen tidligt telefonerede til mig
fra Aarhus, erfarede jeg den sørgelige
og beskæmmende begivenhed.
Dagen var helt igennem uhyggelig,
idet de talløse maskiner efter ordre
fløj meget lavt for ved deres antal og
drønen at sprede så meget rædsel og
skræk som muligt i den intetanende
danske befolkning.
Om aftenen spadserede jeg med Jon
ned til Langebro for at se det store
opbud af tyske tropper, som på det
tidspunkt kom marcherende hertil for
uden standsning at drage videre ad
Viborg til. Forfærdelsen var den dag
parret med en god portion nysgerrighed. Siden fik man mere end nok af
at se på tyske tropper ... At man i de
første af besættelsens dage ivrigt lyttede til den tyskkontrollerede radio og

|| Mørklægningsplakat fra
Statens civile Luftværn, der
viser, hvilke opgaver politiet
og CB-betjentene udførte at sikre, at alle vinduer og
sprækker var dækket til.

studerede Kongens proklamationer og
indholdet af de censurerede aviser, er
en selvfølge.«

Mørklægning
Sjovt nok omtaler ingen af erindringerne det, der for de fleste kom til at
præge dagen og hverdagen under hele
besættelsen - at sørge for at påbuddet om total mørklægning fra kl. 19
samme aften kunne overholdes. Alle
havde pligt til »at træffe forberedelser,
således at mørklægningen gennemføres fra i aften, enten ved slukning af
lyskilderne eller ved tildækning af
vinduerne.«
Private hjem kunne mørklægges
effektivt med sort papir udspændt
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|| En af de utallige annoncer i aviserne med tilbud om at løse
»mørklægningsproblemet« på bedste og billigste måde.
|| Butiksejerne var
lidt usikre
på, hvordan
de skulle
klare mørklægningen
- bagere og
konditorer
klarede det
ved at lukke
ved mørkets
frembrud.

|| I Bio på Tværgade var der samme aften premiere på
den amerikanske film »Stjerneskud« med danseparret
Ginger Rogers og Fred Astaire, der i anmeldelsen betegnes
som »et eminent dygtigt dansepar, men tillige dygtige og
charmerende skuespillere«.

på rammer eller monteret som rullegardiner eller bare ved at mørke tæpper blev hængt op foran vinduerne.
Aviserne var fulde af gode råd og
annoncer for, hvor man kunne købe
materialerne.
Men det kneb at efterleve påbuddet
for butikker, der havde store udstillingsvinduer, eller restauranter og andre mødesteder med mange vinduer.
Det gjaldt f.eks. for Den Folkelige
Forsamlingsbygning på Vestergade,
hvor Midtjydske Folkedansere måtte
aflyse deres træning, fordi der ikke var
tilstrækkeligt mørklagt i den store sal.
Ved solnedgangstid sænkede mørket sig så over land og by og understregede, at nu gik Danmark og danskerne en usikker tid i møde.

Kun det halve strømforbrug
Dagen efter kunne Silkeborg Venstreblad melde, at »skønt mørklægningen
skulle ske med så kort varsel, var det
dog lykkedes … at efterkomme bestemmelserne godt. Gik man på gaderne kunne man kun hist og her se
et lysglimt, men set fra oven, oppe på
Sygehusbakken sås kun byens silhuet
i det stærke stjernelys, skæret fra de
enkelte gadelys og enkelte svage lysskær ...« At folk i udstrakt grad mørklagde ved at lade være med at tænde
lyset dokumenterede en forespørgsel
på elværket. Elværksbestyreren udtalte, at der om aftenen »kun var det
halve af det strømforbrug, der for
tiden er normalt…«
De følgende dages klager politiet
dog over, at mørklægningen ikke var
nær så effektiv som den første aften.
Under overskriften »Advarslernes tid
er forbi« noteres det, at »For fremti-

den vil der uvægerligt falde bøder,
hvis afblænding af vinduer ikke er
fuldstændig.«
I det hele taget var aviserne i dagene
lige efter 9. april fulde af situationsrapporter, som giver os et ganske godt
indblik i, hvad der skete. Silkeborg
Avis taler således med politiet, der kan
berette, man har taget de nødvendige
forholdsregler for at sikre ro og orden
på gaderne i den mørklagte by. Det
oplyses, at »Til hjælp for politiet blev
der i går indkaldt ca. 50 mand af det
civile beskyttelsesmandskab, der er
udtaget til polititjeneste.«
På Falck-stationen oplyses det, at
man havde haft flere udrykninger i
mørklægningstiden, og at man havde
tildækket billygterne med hætter.
Driftslederen fortæller, at »man må
selvfølgelig køre med stærkt nedsat
fart, fra 40 til 50 km, og så må man
endda kende vejen godt.« Så borgerne
kunne være helt rolige - der var styr
på det.

Travlhed på telefoncentralen
Når nu folk er urolige, forvirrede,
utrygge, hvad gør de så? Ja, så griber
de »knoglen« og ringer til familie og
venner for at sikre sig, at alt er som
det skal være. 9. april blev faktisk
telefoncentralens hidtil travleste dag.
Silkeborg Avis fik følgende situationsrapport fra forstanderinden: »Takket
være situationen i går var telefonledningerne aldeles overbelastede
med samtaler… Tilstanden var den
værste, der nogensinde har været …
Ventetiden blev lang og på de udenbys samtaler tog den jo timer… Abonnenterne tog det beundringsværdigt.
Selvom vi alle var mere eller mindre

|| Biograferne viste film, som om intet var
hændt. Mandag 8. april var der i Kino på
Vestergade premiere på de danske lystspil
»I dag begynder livet«, som også fik en fin
anmeldelse i aviserne.

opskræmte, så var abonnenterne dog
så klare over situationen for telefonselskabet, at de viste den største tålmodighed med de lange ventetider…
Det hele glider meget bedre i dag,
nervøsiteten og travlheden er mindre.
Vi opfordrer i øvrigt til at undlade al
unødig telefonering, idet der derved
sker en bedring af forbindelserne for
de nødvendige telefonsamtaler.«

tages der stadig post til De forenede
Stater, Holland, Belgien, Italien, Portugal og hele den neutrale verden. Befordringen sker via Tyskland.«
Senere blev mulighederne for postforsendelser selvfølgelig yderligere
begrænset, efterhånden som krigshandlingerne spredte sig til resten af
verden.

ført. Det samme gjaldt biograferne.
Kommunalbestyrelsen havde tilsyneladende ikke så meget at samles
om - de afholdt deres ordinære møde
8. april og mødtes først igen 6. maj.
Men de kan jo godt lige have stukket
hovederne sammen for at diskutere
situationen - uofficielt.

Situationen i bankerne

Trafikken
Også rutebil- og togkørslen var med
på journalisternes liste over, hvad der
skulle tages pulsen på. I Silkeborg
Avis bemærkes det, at: »Rutebilerne
til og fra Silkeborg, der kører efter
mørkets frembrud, er på hverdage
kun bilerne på Randers- og Aarhusruterne, mens de fleste ruter har en
enkelt aftentur om søndagen. Disse
ture er tilladt, når de lovbefalede afskærmninger af lygterne er foretaget.
Det samme gælder byomnibussen, der
kører planmæssigt med sidste tur fra
Lysbro kl. 22 og sidste tur fra Alderslyst kl. 22.30.«
I øvrigt kunne stationsforstanderen
på Silkeborg Station meddele, at togafgangene ikke var direkte ramt: »Silkeborg Station afsender de samme tog
som hidtil, men indskrænkningerne
vil jo kunne mærkes på andre måder,
bl.a. gennem den manglende forbindelse med lyntogene.«
Skal man sammenfatte, hvordan silkeborgenserne oplevede 9. april og de
efterfølgende dage, så er det mest karakteristiske nok, at tilværelsen fortsatte i sin normale gænge. Børnene
blev sendt i skole. Folk tog på arbejde.
Posten blev delt ud. Tog og rutebiler
kørte og aftenens foredrag og møder
blev i langt de fleste tilfælde gennem-

9. april er vel nok en af de mest skelsættende dage i Danmarks nyere historie. Alligevel viste en rundspørge,
som Jyllands-Posten fik lavet for fem
år siden, at kun godt hver anden dansker vidste, at Danmark 9. april 1940
blev besat af tyske tropper. Og blandt
18- til 25-årige var det kun 17 procent,
der vidste besked. Det er ikke til at
sige, om noget har ændret sig de seneste år. Men lige nu kan spillefilmen
»9. april« ses i biograferne. Så forhåbentlig bliver der her i 75-året rettet
lidt op på dette misforhold.

En så urolig situation kunne meget
vel have ført til, at folk begyndte at
trække deres penge ud af pengeinstitutterne. Men det var ikke tilfældet.
10. april kan man i Silkeborg Avis
forvisse sig om, at »Der har ikke været noget ekstraordinært stort udtræk
eller nogen form for panikstemning,
og det er der heller ingen grund til.
De udbetalinger, der er nødvendige,
vil naturligvis stadig ske.«
Men det har måske alligevel ikke
været hele sandheden. For allerede
12. april forlyder det, at der »har været nogen nervøsitet at spore, og vi
har måttet rationere de beløb, folk er
kommet for at hæve …« Og i artiklen ser man sig nødsaget til at bringe
følgende opfordring: »Lad pengene
blive i det pengeinstitut, man plejer
at benytte, lad være at foretage noget
ekstraordinært ...«
På posthuset får Silkeborg Avis
at vide, at adgangen til at sende og
modtage breve var blevet stærkt begrænset: »Der er midlertidigt lukket
for post til Sverrig, Norge, Færøerne,
Island og Grønland. Der modtages
heller ikke post til England, Frankrig
eller engelske og franske besiddelser,
heller ikke til Kanada. Derimod mod-

En skelsættende dag
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