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Indelukket
og arbejdsløsheden
Både første og anden
del af lystbådehavnen
i Indelukket blev
indledt som
beskæftigelsesarbejde.
Også anlæggelsen af
friluftsteatret var et
beskæftigelsesprojekt
AF PETER MOURITSEN

Arkivar, Silkeborg Arkiv

»Det gælder om at skabe Værdier, som
vi under normale Omstændigheder
ikke kan faa. Spørgsmaalet er derfor,
om vi skal henvise vore unge Arbejdsløse til Statsarbejder udenbys eller om
vi indenfor vor Bys Grænser kan finde
Arbejder, som vi kan faa fornøjelse af
med Tiden.«
Sådan lød socialdemokraten Aage
Christensens rationale i spørgsmålet
om, hvad man skulle gøre med den
store ungdomsarbejdsløshed som
plagede Silkeborg og det meste af
landet i 1930’erne. For at afhjælpe
den værste nød og sikre de unge en
billet ind på arbejdsmarkedet støttede
staten igangsætningen af kommunale
arbejder. Et af de store projekter som,
i Silkeborg blev sat i gang, var en bådehavn i Indelukket.

Arbejdsløshed
Også i 1920’erne og 1930’erne var
arbejdsløshed en uvelkommen, men
hyppig gæst i Silkeborg og omegn.
Silkeborg var bestemt ikke alene om
at have arbejdsløshed, men byen var
hårdt ramt. Arbejdsløshed var for alvor kommet til Danmark under Første
Verdenskrig. Pludselig blev det svært

at skaffe råmaterialer og sælge vare
– derfor forsvandt arbejdspladserne.
Den ekstraordinært høje arbejdsløshed i her i landet førte til, at politikerne vedtog ekstra hjælp til de
arbejdsløse. Da krigens sluttede blev
situationen ikke umiddelbart bedre,
hvor man før havde været forhindret
i at handle på grund af krigen, betød
freden ekstra konkurrence – man talte
om en såkaldt fredskrise. I den situation besluttede regeringen at forlænge
hjælpen. Men nu åbnede man op for, at
stat og kommuner kunne iværksætte
ekstraordinære anlægsarbejder, som
man kunne beskæftige de arbejdsløse
med. Statens støtte til projekterne var
af varierende størrelse, men typisk
bidrog staten med en del af lønnen,
mens kommunerne betalte materialer, resten af lønnen med mere. At det
var anlægsarbejder, betød af den helt
overvejende del af nødhjælpsarbejdet
skulle udføres med skovl og trillebør.
I september 1921 modtog Silkeborg
Kommune ligesom landets andre kommuner en henvendelse fra statens
Udvalg angående Nødhjælpsarbejder med en opfordring til at udpege
eventuelle projekter, der kunne bruges
til at beskæftige arbejdsløse. En af de
betingelser, der nævnes i henvendelsen
er, at der skulle nedsættes et udvalg af
arbejdsgivere og arbejdere som skulle
kontrollere de projekter, der skulle
udføres som Nødarbejde. Samtidig
var det en betingelse, at projekter der
skulle have støtte »ellers ikke – eller i
hvert fald ikke for Tiden – vilde være
blevne iværksatte.«
Også dengang var det en balancegang ikke at skævvride det almindelige arbejdsmarked. Staten ville
som støtte yde 4% af renterne i 10
år. Tillige ser lønnen ud til at have
været 25% lavere end en tarifmæssig
arbejdsmandsløn.

Silkeborg kommune bød ind med et
ret ambitiøst projekt, formentlig inspireret af den nyåbnede Gudenåcentral
ved Tange, - nemlig et vandkraftværk
på Funder Å. Hele projektet skulle
have kostede 700.000 kr. og ville med
garanti have givet arbejde til mange
mand med skovl og trillebør. Projektet løb dog ud i sandet, formentlig på
grund af vanskeligheder med at låne
penge.

Indelukket
I 1925 spurgte staten igen om der skulle være nogle større anlægsarbejder
som kommunerne kunne tænke sig udført som nødarbejde. Byrådet opremsede en række aktuelle projekter, man
mente kunne udføres som nødhjælpsarbejde med statstilskud. De fleste var
vej- og reparationsarbejder, men på listen var også en bådehavn i Indelukket. Staten godkendte kun projektet i
Indelukket - om de andre blev afvist
fordi de faldt ind under almindelige
kommunale opgaver eller simpelthen
aldrig sendt ind fremgår ikke.
Da der var tale om såkaldt nødarbejde, altså statsstøttet arbejde, var
entreprenøren forpligtet til at antage
folk gennem kommunens arbejdsanvisningskontor og kun folk berettiget
til ekstraordinær arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvilket var mennesker,
der havde opbrugt deres 90 dages
understøttelse. Arbejdstiden var seks
timer om dagen – hvilket var en relativt kort arbejdsdag, der nok skulle
kompensere for at lønnen var på niveau med den almindelige understøttelse. I alt forventede man at kunne
beskæftige 16 mand i 90 dage.
Arbejdet med at grave bådehavnen
gik i gang i 1926, men det viste sig
at være svært at få den gjort færdigt.
Beskæftigelsessituationen blev pludselig bedre og dermed forsvandt de

|| Deltagere i det første nødhjælpsarbejdeprojekt i Indelukket, her fotograferet med deres redskaber i 1926.

|| Den gamle bådehavn i Indelukket fotograferet omkring 1940.

arbejdsløse. Om det var hele grunden
til, at arbejdet måtte fædiggøres, som
almindeligt arbejdsmandsarbejde
fremgår ikke af sagens akter. Men
det står klart, at nødarbejdsprojektet
sluttede før havnen var færdig - den
blev færdiggjort af ordinært lønnede
arbejdsmænd.

Ungdomsarbejdsløsheden
Den forbedrede beskæftigelsessituation varede dog ikke længe, for med
1930’erne blev verden kastet ud i
endnu en krise, som igen fik arbejdsløshedskøerne til at svulme. Særligt
opfattede man det som et problem, at
unge havde svært ved at finde arbejde.
Derfor søsatte staten særlige programmer for at sikre, at unge kom i gang.
Et af de mest markante eksempler på
det var udgravningen af den anden
bådehavn i Indelukket som blev gravet i perioden 1939 til 1941.
Forslaget blev fremsat i oktober
1938, men vakte en del debat, fordi den
første bådehavn i Indelukket stadig
havde ledige pladser. Faktisk mente
man, at der ville gå op mod ti år, før der
blev brug for den nye bådehavn. Byrådets borgerlige kandidater mente derfor, at det var bedre at spare pengene.
Staten havde på det tidspunkt oprettet
en ungdomsforanstaltning på heden,
hvor kommunen kunne få beskæftiget
de unge for 1 kr pr. dag pr. arbejder.
Udgiften ved at beskæftige dem selv
ville, ifølge Silkeborg Socialdemokrat,
være ca. dobbelt så stor - til gengæld
fik byen så også gavn af arbejdet i
form af en havn.
Formålet, med ungdomsforanstaltningerne som disse projekter blev

kaldt, var dobbelt. For det første ville
man hindre, at de unge mellem 18 og
22 år gik uden arbejde i alt for lang
tid - for det andet skulle de udover
arbejde og understøttelsen også have
uddannelse.
Sagsakterne fra kommunens ungdomsforanstaltning i den kommunale
Kærsgård Plantage fra 1935 viser,
hvad det gik ud på. Også her var det
primære arbejde med skovl og trillebør, men herudover skulle der være
en times sport og bad, efterfulgt af tre
timers undervisning i fagene dansk,
skrivning, regning, sang, samfundslære og sundhedslære. Undervisningen
bød de unge på indføring i almindelige
færdigheder som at bruge en køreplaner og telefonbøger, bibliotekskursus,
udarbejdelse af små foredrag og besøg på virksomheder. Derudover var
der også mere almindelig klasseundervisning.

Endnu en bådehavn
I efteråret 1938 vedtog byrådet at
bygge den ny, større bådehavn i Indelukket. Projektet blev vedtaget
med stort flertal på trods af, at de
borgerlige politikere var imod og en
socialdemokrat undlod at stemme. Socialdemokraterne sad nemlig på ti af
byrådets 15 pladser og havde dermed
et komfortabelt flertal.
Socialdemokraternes største betænkelighed ved at bruge ungdomforanstaltningen til at skaffe byen varige
goder, som den påtænkte bådehavn,
var, at man på den måde fortrængte
regelret arbejdsmandarbejde til »tarifmæssig Betaling« - som det hed. Dog
erkendte en af kritikerne, at Silkeborg
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DENGANG

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 mandagonsdag kl. 11-16 og torsdag kl. 12-19

|| Den nye bådehavn som den så ud i 1945.

kommune aldrig havde benyttet sig
af den billige arbejdskraft til »påkrævede Arbejder«. Den borgerlige blok
var mest betænkelige ved, at man ville
bruge unødvendige penge på en bådehavn, som alle var enige om, der ikke
var behov for. Andre mente, at staten
bedre kunne beskæftige de unge ude
på heden - om det dækkede over, at
de frygtede, at deres egne socialdemokrater var for blødsødne fremgår
ikke. En mente også, at Indelukkets
»skønhedsmæssige værdier« ville
blive ødelagt af endnu en bådehavn.
De borgerlige indvendinger gjorde dog
ikke tilstrækkeligt indtryk på flertallet, som igangsatte projektet.
Arbejdet bestod i at fjerne 5200 kubikmeter jord, bygge bolværk og 50
broer til både. Det var kun selve gravearbejdet, som blev løst som ungdomsforanstaltning. Resten blev udført at
byens håndværkere og arbejdsmænd.
De unge blev ved bådehavnsudgravningen lønnet med 16 kr. om ugen
i arbejdsvederlag og 14 kr. til kost og
logi - og skulle ligesom ved ungdomsforanstaltningen i plantagen både arbejde og undervises. I dette tilfælde
med 32 timers arbejde og 16 timers
sport og undervisning. Hvis arbejdet
stoppe, for eksempel på grund af vejret eller lignende, udbetaltes kun de 14
kr. til kost og logi.
En normal ugeløn for en arbejdsmand lå angiveligt omkring 68 kr. i
1938 - så de unges løn var væsentlig
lavere end de tarifmæssigt lønnede.
Samtidig måtte de acceptere, at en
del af deres løn blev opsparet på en
konto og først udbetalt når de ophørte
i ungdomsforanstaltningen. Kommu-

nen fik til gengæld refunderet 16,50
kr. pr. deltager.

Sejsvejs og friluftsteateret
Bortskaffelsen af bådehavnens 5200
kubikmeter jord udgjorde i sig selv
et problem. Til løsning af problemet
foreslog Teknisk Udvalg i første omgang, at jorden blev trillet over åen, via
en midlertidig gangbro så den kunne
indgå i en forlægning af Sejsvej ved
viadukten. Der er ikke helt klart, om
denne løsning blev valgt - dog findes
der i Arkivets billedsamling et billed
af en midlertidig gangbro over Gudenåen, som har været anvendt under
udgravningen af bådehavnen, så det
er sandsynligt.
Der er dog heller ingen tvivl om, at
en del af jorden også blev fyldt på det
område, hvor man i 1944-46 byggede
det meget store friluftsteater med over
5000 siddepladser, som senere kom til
at kendetegne Indelukket.
Gravearbejdet i havnen blev ramt
af forskellige problemer undervejs,
blandt andet var der lange perioder,
hvor gravningen ikke kunne foregå på
grund af frost. Derfor blev projektet
flere gange stoppet. Samtidig ser det
ud til, at man havde problemer med at
få udført gravningen under vandspejlet. Måske var det for vanskeligt arbejde, måske forsvandt arbejdsløsheden
- det står ikke helt klart. Arbejdet blev
i hvert fald afbrudt i julen 1940 og kom
ikke i gang igen.
Ungdomforanstaltningen i Indelukket blev nedlagt i april 1941 og arbejdet med bådehavnen blev fuldført som
et almindeligt anlægsarbejde.

|| Den interimistiske bro
der forbandt Gudenåens
bredder i 1939. Formentlig
for at kunne trille jorden
over åen som fyld i et
større vejprojekt på den
anden side.

LÆS I MORGEN
Ny plan for Indelukket
Kommunen arbejder med helhedsplan
for Indelukket, der kan føre til store
ændringer i de kommende år.

