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Fælles(skab) om
at være moderne
Frederiksdal havde
en vaskemaskineforening, i næsten
alle landsbyer var der
andelsfrysehuse, og i
Silkeborg opstod der
fjernsynsklubber

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE Måske er det »nørdet«, men jeg kunne ikke få armene
ned, da formanden for Kragelund
Lokalhistoriske Forening afleverede
en større stak protokoller - fra brugsen, foderstoffen og idrætsforeningen.
Størst var min begejstring dog for to
små hæfter fra »Frederiksdal Vaskemaskineforening«. For her havde vi
kilderne til beretningen om, hvordan
nogle kvinder på andelsbasis havde
anskaffet en vaskemaskine, som kunne gøre deres hverdag lettere.
Man kan betragte vaskemaskineforeningens lidt uanselige arkiv som
lokalhistorie. Men det er også vigtig
samtidsdokumentation, der fortæller
os, at man langt op i 1900-tallet stadig
gik sammen om at løse dagligdagens
problemer og i fællesskab sikre sig
moderne forbrugsgoder.
I arkivets samlinger har vi også
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andre eksempler på »forbrugsgodeforeninger«. Mange af dem opstod i
efterkrigstiden og blev for de flestes
vedkommende overflødige efter kortere eller længere tid. Det skete ofte,
når masseproduktionen tog over - med
lavere priser til følge og/eller produkter, som passede til en almindelig families behov.
Denne artikel handler dels om Frederiksdal Vaskemaskineforening, dels
om tilsvarende foreningstyper, såsom
frysehuse og fjernsynsklubber.
Vask af familiens tøj har til alle
tider været en af husmoderens mest
slidsomme opgaver. Efter en vaskedag ved gruekedel og vaskebræt var
alle udmattede af at slæbe rundt på
brænde, vand og vådt tøj. Man kan vel
næsten sige, at vaskemaskinen var for
husmoderen, hvad traktoren var for
landmanden.
Det må siges at være ret fremsynet,
da ni kvinder 20. maj 1941 samledes på
Frederiksdal Hovedskole. Efter at de
havde fået demonstreret en moderne,
elektrisk vaskemaskine, besluttede
de at stifte en forening og købe denne
»Ferm« i fællesskab til en pris af 946
kr. - svarende til 21.277,25 nutidskroner.
At det blev en »Ferm« fra Ulstrup
Maskinfabrik, var nok ikke en tilfældighed - det var den mest udbredte på
markedet. Den første maskine blev
solgt i marts 1938 - Frederiksdalmaskinen var nummer 500 - og i 1954
nåede man nummer 20.000.

Velfærdsønske nummer et
Hver af de ni interessenter betalte
straks et forskud på 30 kr. (svarende
til 674,75 nutidskroner). Resten blev
tilvejebragt ved et lån i Vinderslev
Sogns Sparekasse. Derefter betaltes
30 kr. årligt til afvikling af lånet og til
fælles udgifter såsom brandforsikring
og vedligeholdelse.
Vaskemaskinen fik fast plads i en
garage ved skolen og blev transporteret rundt mellem medlemmernes
vaskehuse på en trækvogn forsynet
med fire cykelhjul.
Af vedtægterne fremgår det, at de
kunne bestille vaskemaskinen, så ofte
de havde brug for den, men højst for to
dage ad gangen. Og meget væsentligt
- den måtte ikke udlejes eller lånes ud
til ikke-medlemmer.
Det lader til, at vaskemaskineforeningen hurtigt blev en succes.
Allerede 17. august 1942 besluttede
man, at der ikke kunne optages flere
medlemmer. Ellers er der ikke meget,
der fortæller os om hverdagen med vaskemaskinen - men det betyder jo omvendt, at alt forløb uden gnidninger.
I slutningen af 1957 synes den første maskine at være slidt op. I hvert
fald anskaffes en ny. Det lader til, at
der dermed stiftes en ny forening. I den
ny regnskabsbog gentages vedtægterne nemlig, og der er nu 15 medlemmer.
Denne nye Ferm-maskine har sikkert kunnet varme vandet op, mens

det i den første kun var stolen og vrideren, der var eldrevet.
De sidste optegnelser i hæftet er
lavet i 1966 og 1967. Så i godt 25 år
var det altså en god løsning for en
række husmødre i Frederiksdal at gå
sammen på andelsbasis for at lette det
hårde arbejde i vaskehuset.
Og man må formode, at foreningen
ophørte, fordi alle nu havde fået deres
egne fuldautomatiske vaskemaskiner
- husmoderens velfærdsønske nummer ét.

Udlejning af vaskemaskiner
Vi skal måske lige nævne, at andre
steder i Silkeborg-området var det
smeden, købmanden eller brugsuddeleren, der lejede vaskemaskiner ud.
I Funder Kirkeby var det således
smeden, der investerede i vaskemaskiner til udlejning, mens det i Virklund
var brugsuddeleren, der anskaffede en
Ferm og fik lavet en vogn til at spænde
på en cykel. På den måde kunne han
køre maskinen ud til brugsens medlemmer.
Af en annonce i Silkeborg Avis fra
1956 fremgår det, at i Serup udlejede
købmand Tage Hauge en »ny Ferm
vaskemaskine for 7 kr. pr. dag« (svarende til 96,43 nutidskroner).
I Silkeborg havde blandt andet Henning Blokager vaskemaskiner til leje,
samtidig med at han havde mælkeforsyningen på Skolegade 30.

Frysehuse i hver en by
I dag er der vist ingen frysehuse i drift,
men flere af bygningerne står der stadig rundt omkring og vidner om tid,
hvor det også var andelstanken, der
sikrede medlemmerne en fælles fordel,
et fælles forbrugsgode.
Efter andelsbevægelsens første,
store bølge før og efter 1900 - med
andelsmejerier og -slagterier samt
brugsforeninger som de væsentligste
- fulgte etableringen af andelsfrysehuse i efterkrigstiden. Udviklingen blev
i løbet af kort tid hjulpet i gang af
dansk køleindustri med god støtte fra
Statens Husholdningsråd, de lokale
husholdningskonsulenter. Så frysehusene fik hurtigt en meget stor udbredelse - omkring 1950 var der cirka
3000 i Danmark.
Med adgang til et frysehus kunne
landhusmødrene springe nogle af de
gamle arbejdsopgaver som syltning,
saltning og henkogning af kød, fjerkræ, bær, frugt og grøntsager over.
Samtidig betød mekaniseringen af
landbruget, at der ikke længere var så
store husholdninger. Så tingene skulle
gøres mere rationelt, når der ikke længere var hjælp i køkkenet til at klare
de mange opgaver.
Da mange private husholdninger
fik egne kummefrysere i løbet af
1960’erne, mistede andelsfrysehusene
deres betydning. Allerede i 1963 fandtes der således 100.000 kummefrysere
i private hjem. Og da de gamle strømslugende andelsfrysehuse i mange til-

fælde ikke længere var rentable, blev
de fleste nedlagt i perioden 1970-80.
Når først det formelle var på plads
med stiftelsen af foreningen, så kunne
frysehuset bestilles »nøglefærdigt«
hos firmaer som Thomas Ths. Sabroe
& Co Kølemaskinfabrik i Århus. Det
valgte man at gøre mange steder og
derfor finder man ofte disse beskedne
rødstenshuse med ens udseende. Andre frysehuse blev opført af en lokal
murermester, men heller ikke her blev
der lagt vægt på det arkitektoniske.
Indenfor i frysehuset stod køleboksene side om side, ofte på to murede
forhøjninger. Der kunne også ske nedkøling af ét stort rum, som var indrettet med hylder, hvor den enkelte
andelshaver kunne placere sine frostvarer. Vedlige- og renligholdelsen af
frysehuset stod foreningens bestyrelse
som regel for.

Mange protokoller
Gennem årene har arkivet modtaget en
del materialer fra netop andelsfryse-

husene i omegnens landsbyer. Så deres
historie kan vi formidle over en bred
kam, selv om vi da gerne vil have alle
repræsenteret i samlingerne.
Vi har arkiver fra Sejling Andelsfrostboks (1950-80), Funder By og
omegns Andelsfrysehus (1950-73),
Funder Kirkeby Andelsfryseri (195572), Lemming Fryseanlæg (1950-89),
Serup Andelsfryselager (1949-74),
Nørreskov Fryseanlæg (1951-73) og
meget snart får vi arkivet fra Linå
Andelsfryseboks.
Desuden har vi kendskab til, at der
har været frysehuse i Virklund, Kragelund, Frederiksdal, Christianshøj,
Charlottenlund og i Linå Sogn følgende steder: Haarup, Skellerup, Linå
Mark, Laven Station og Gl. Laven. Protokoller m.m. fra disse huse vil vi også
meget gerne bevare for eftertiden, hvis
de da findes endnu.
Vi har ikke dokumentation for, at
den samme udvikling fandt sted i de
samtidige parcelhuskvarterer eller i
den almennyttige boligmasse. Måske

FREDAG 20. NOVEMBER 2015

SILKEBORG

9

|| En eldrevet Ferm-vaskemaskine
havde facon som en tønde. Den stod
på fire ben forsynet med hjul og
havde en lodretgående drivaksel op
langs siden, hvorpå vridemaskinen
var fastgjort. Her vist på en
reklametryksag fra Ferm.
|| Færgegårdens
Fjernsynsklub valgte
et »Unica«, som
kostede 2.600 kr.
(svarende til ca.
32.000 nutidskroner).

|| I august 1980
besluttede byrådet at købe
Sejling Andelsfrostboks,
der lå i Sejling by og som
netop var nedlagt. Hus og
grund var på henholdsvis
41 og 96 kvadratmeter.
Det karakteristiske
lille hus blev kort efter
nedrevet. FOTO: HANS

|| I Virklund var det
brugsuddeleren, der
anskaffede en Ferm og fik
lavet en vogn til at spænde på
en cykel. På den måde kunne
han køre maskinen ud til
brugsens medlemmer. Her er
en husmor godt i gang med
storvasken..

JØRGENSEN, MIDTJYLLANDS AVIS.

skyldes det, at der i udstykningsplanerne sjældent var afsat plads til
fællesarealer eller fælles lokaler til
formålet i lejlighedskomplekserne.
Men vi vil meget have besked, hvis
det alligevel har været tilfældet.
Til slut skal det nævnes, at der i
årets udgave af Syn for Sogn, som Silkeborg Arkiv udgiver i samarbejde de
fem lokalhistoriske foreninger, findes
en artikel om Linå Andelsfryseboks
skrevet af Herman Rasmussen.

Færgegårdens Fjernsynsklub
Ligesom jeg med stor begejstring
modtog vaskemaskineforeningens arkiv, blev jeg også rigtig glad, da vi for
nogle år siden fik indleveret arkivet fra
»Færgegårdens Fjernsynsklub« i Alderslyst. Det vidnede om, at en kreds
af fjernsynsinteresserede beboere i en
almennyttig boligbebyggelse med en
forening som udgangspunkt havde
sikret sig adgang til et forbrugsgode,
som for mange ellers var uopnåeligt.
Officielt indviede DR fjernsynet 2.

oktober 1951 - for 213 TV-husstande
i København. I 7. februar 1958 kunne
man læse i Aftenposten, at nu »findes
der i alt 122.962 fjernsynsapparater
i Danmark. I Silkeborg er tallet oppe
på 879, og der er næppe tvivl om, at
man inden kort tid passerer de 1.000
fjernsynskiggere i byen«.
Fjernsynsklubben blev dannet 18.
januar 1958 og fra starten meldte 60
beboere sig ind. Dermed var man oppe
på det maksimum, der var forudsat i
vedtægterne. Dem, der ikke nåede at
blive medlemmer, kom på venteliste.
Klubben fik lov til at disponere over
boligforeningens gildesal. Det månedlige kontingent var 5 kr. pr. medlem
(svarende til ca. 60 nutidskroner),
som havde ret til at disponere over to
stole. Det var altså ikke en helt billig
fornøjelse - til sammenligning tjente
en murerarbejdsmand ca. 700 kr. om
måneden (svarende til 8837 nutidskroner) og huslejen i Færgegården var på
mellem 100 og 150 kr. (svarende til
1235/1850 nutidskroner).

Allerede dagen efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at
købe et fjernsyn af mærket »UNICA« i
teaktræ med 21 tommer billedrør, til en
pris på 2600 kr. (svarende til ca. 32.000
nutidskroner).
For at sikre, at alle tilstedeværende
medlemmer kunne se skærmen, når
der var TV-aften, fik man lavet en
høj taburet til at stille fjernsynet på,
og der blev også indkøbt mørklægningsgardiner af hensyn til eftermiddagsudsendelserne. Meget fremsynet
besluttede man også, at rygning ikke
var tilladt under udsendelsen.
Vi ved desværre ikke så meget om,
hvordan det var at sidde i den tætpakkede gildesal og se fjernsyn sammen
med de mange andre medlemmer af
klubben. Det siger dog noget om forholdene, at man allerede i april 1958
blev enige om at sætte en ekstra højtaler op bag i salen for at forbedre
lydforholdene. Set med nutidens øjne
må udbyttet have været noget begrænset - fjernsynsskærmens størrelse og

støjniveauet taget i betragtning.
Allerede to år efter sin start havde
fjernsynsklubben så småt overlevet
sig selv. Ved generalforsamlingen i
februar 1960 var foreningens opløsning på dagsordenen. Det blev dog
ikke aktuelt i denne omgang. Selvom
der nu kun var 30 medlemmer.
I januar 1961 var der 18 medlemmer,
men det kunne stadig lige løbe rundt.
Apparatet var betalt for længst, men
der skulle betales leje af gildesalen,
rengøring samt licens og forsikringer.
I protokollen konstateres det lakonisk
»... der vil jo nok falde flere fra inden
så længe«.
I august 1961 var der 11 medlemmer
tilbage. Så der indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling. Alle fremmødte var enige om at opløse klubben og sælge fjernsynsapparatet ved
auktion. Det blev efterfølgende solgt
for 600 kr. Til sammenligning kostede
et nyt på dette tidspunkt 1695 kr. - svarende til 19.000 nutidskroner. Det var
altså stadig dyrt at købe et fjernsyn,

men opløsningen af foreningen kan
næppe tolkes på anden måde, end
at beboerne i Færgegården på dette
tidspunkt selv havde anskaffet sig det
eftertragtede forbrugsgode.
Hvor udbredt, det var med fjernsynsklubber, ved vi ikke. Jeg har fået
at vide, at der også fandtes en tilsvarende foreninger i Ringgården og
Langelinie. Hvis der blandt læserne
er nogen, der har kendskab til disse
foreninger eller andre, så kontakt meget gerne Silkeborg Arkiv.

Vores fælles hukommelse
Betragt arkivet som vores fælles hukommelse. Det sted, hvor kilderne til
historien eller fortællingen om fortid
og samtid indsamles, registreres og
bevares for eftertiden. Det gælder uanset, om det er foreninger, forretninger,
virksomheder eller privatpersoner. Eller om det er forhandlingsprotokoller,
regnskabsbøger eller fotos. Så kontakt
os, hvis du ligger inde med papirer,
som bør bevares for eftertiden.

