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|| Stillads på
højtryksgasbeholderen, der
netop er blevet malet som
globus. Nedenfor stigen står
malermester Aage Haarup.

Gasbeholder og turistattraktion
I midten af 1930’erne fik Silkeborg en
kuglerund gasbeholder, som blev malet som
en globus. Den var gennem mere end 30 år
en af byens store turistattraktioner - på højde
med Hjejlen og Himmelbjerget. Her
er historien om verdens største globus

AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE På et ekstraordinært
byrådsmøde 10. juli 1935 var der ét
punkt på dagsordenen. Byrådet skulle
behandle de af Belysningsudvalget
indhentede tilbud på anlæg af en ny
gasbeholder til Silkeborg Gasværk og vælge ét af dem.
»Efter en nøje gennemgang af tilbuddene og medfølgende tegninger
og beskrivelser«, som det hedder i
byrådsprotokollen, besluttede man, at
udvalget skulle gå videre med tilbuddet fra den københavnske maskinfabrik A/S Vølund.

Firmaet tilbød at levere en såkaldt
kugleformet sfære-højtryksbeholder,
hvilket ville betyde, at »Silkeborg
Gasværk endnu engang er foran i
udviklingen, idet der ikke findes andre sådanne beholdere her i landet«,
som gasværksbestyrer Axel Pedersen
udtalte en uge senere i et interview i
Silkeborg Avis.
Og han tilføjede stolt, at der »i Europa kun [findes] én anden kuglebeholder, nemlig i Tyskland.«
Højtryksbeholdere var på dette tidspunkt cylindriske, liggende eller oprejste, men af pladshensyn, og fordi den
rent faktisk var billigst, valgte man
at anskaffe denne helt nye type, som
havde »form af en kugle, hvis tværsnit
er 10-11 meter« og som skulle »monteres på et fast underlag og med 14
mm tykke plader … af det allerfineste

kobberlegerede speciale-stål, som ikke
ruster.«
Gasværksbestyreren kunne også
fortælle, at det i øvrigt var samme
materiale, som var blevet anvendt til
Lillebæltsbroen - hvis officielle indvielse netop havde fundet sted 14. maj.
Avisen sluttede interviewet med at
konstatere, at fremover ville folk, der
så den kuglerunde gasbeholder, sikkert uvilkårligt udbryde: »Det er da
en umådelig stor fodbold.«
Det blev nu noget helt andet, som
tilrejsende og lokale kom til at se, når
de passerede stedet.

høres lige til Kragelund.«
Om monteringsarbejdet måtte han
dog konstatere, at der havde været
visse forsinkelser. Dels kom arbejdet
til at vare »længere med indenbys folk,
end … hvis det havde været Vølunds
egne folk«, men endnu værre var, at
»havde vi ikke haft lockouten, havde
den været færdig nu«.
Den omtalte lockout varede lidt over
en måned sidst på vinteren 1936 og
lammede hele landet. Men NU regnede
gasværksbestyreren med, »at den kan
tages i brug om ca. seks uger.« Det
kom nu ikke helt til at holde stik.

Kunne høres til Kragelund

Verdens største globus

I slutningen af januar 1936 var alt det
materiel, der skulle benyttes til det nye
anlæg, ankommet, og monteringsarbejdet kunne begynde. Byrådet havde
betinget sig i kontrakten, at »stedlige
håndværkere, arbejdsleder og specialarbejdere« skulle udføre arbejdet, dermed sikrede man, at lokale arbejdsløse
fik lidt at rive i.
I slutningen af maj opsøgte Silkeborg Avis igen gasværksbestyreren.
Han kunne nu fortælle, at den ny
beholder næsten var færdig, og det
kunne ingen heller være i tvivl om,
for nittemaskinernes spektakel »kan

Først 22. august kunne Silkeborg Avis
berette, at højtryks-gasbeholderen »i
nogen tid har været under prøvetryk«
og at det var meningen »at beholderen
kan tages i brug i løbet af en halv snes
dage.«
Avisen må have haft gode kilder, for
i samme artikel får læserne at vide, at
»hvad angår den nye kuglebeholders
udsmykning har der været tale om at
lade male et verdenskort på den, således at den [vil] fremstå som en kæmpemæssig globus.« Journalisten konkluderede, at om »denne plan bliver
realiseret, står dog hen i det uvisse.«

Den var imidlertid allerede under
behandling i det kommunale system. I
journalsagen finder vi nemlig et tilbud
dateret 21. august fra malermester
Aage Haarup »på maling af kuglebeholderen i Silkeborg som globus.«
Tre dage senere kom der, som aviserne skriver »udenfor byrådets ordinære dagsorden … uventet en sag til
behandling.« Det var globus-sagen,
som blev fremlagt af borgmester Rasmus Bindslev med ordene: »Der er jo
planer … om at male verdenskortet på
gasværkets højtryksbeholder. Sagen
har min sympati.« Og så tilføjede han:
»Det ville blive verdens største globus,
i hvert fald i øjeblikket, og være en
attraktion i vor turistby.«

Længere og ivrig debat
Både Social-Demokratens og Silkeborg Avis’ referater fra mødet viser
her sin styrke. I en sen eftertid får vi
nemlig et godt indblik i den debat, der
udspandt sig. Mens byrådsprotokollen
kun konstaterer, at forslaget blev vedtaget med »8 stemmer, imod 2«, kan
vi i aviserne se, at det gav »anledning
til en længere og ivrig debat.« Der var
nemlig en vis skepsis og bekymring
om økonomien: »Vor pengekasse har
ikke råd til sådan noget, nej det ville
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|| Malermester Aage Haarup afsætter
Silkeborg på den store globus.

: fakta
STORE
DIMENSIONER
}} Vægt: 40 ton
}} Diameter: 10 meter
}} Omkreds: 31,43 meter

|| Collage med seværdigheder og turistattraktioner fra Silkeborg og omegn,
bl.a. globussen, Himmelbjerget og Havnen. Optaget ca. 1950

}} Overflade: 314,3 kvm
}} Rumfang: 523,2 kbm
|| Udkastet til bemaling af Silkeborg Gasværks nye kugleformede
højtryksbeholder, som malermester Aage Haarup fremsendte til byrådet
21. august 1936.

være rædsomt uforsvarligt at give
penge ud til den slags.« Og mon ikke
malingen hurtigt ville forsvinde? For
hvis der »blev bare pletter på landkortet, så var pengene … jo mindre godt
givet ud.«
Det udslagsgivende argument var
dog nok, at »såfremt vi ikke gør det,
bliver vi måske distanceret af Vordingborg, der er i færd med at bygge
en lignende beholder.« Det kunne man
forholde sig til - det var nu eller aldrig
ellers løb den sjællandske by sikkert
med idéen.

Malermesterens idé
Det fremgår ingen steder, hvem der
var ophavsmand til den fantastiske
idé. Meget tyder dog på, at det var
malermesteren selv.
Aage Haarup (1896-1967) var kendt
som en finurlig og opfindsom maler
med udpræget kunstnerisk talent.
Desuden leverede han jævnligt sjove
og rammende karikaturtegninger til
Silkeborg Avis, og det var også ham,
der stod bag de fantasifulde udsmykninger til regattafesterne. I 1985 citeres hans enke for, at »det var ham,
der efter egen idé fik den kuglerunde
gasbeholder malet som en globus.« Så
det er nok ganske vist.

Haarup og hans tre svende synes at
have smidt alt, hvad de havde i hænderne for at kaste sig over opgaven.
Allerede 2. september gik de i gang
med at bygge stilladser og tegne verdenskortet op på den store kugle.
Det kunne heller ikke udsættes, for
som der også blev argumenteret med
på byrådsmødet, så skulle den »males
mens den har en ren underbund, der
kan males på.«
Hvad angik dimensionerne, så forklarede Haarup i avisens reportage, at
»Jylland bliver 29 centimeter i længden. Når man så ved, hvor meget hele
Jylland fylder på en almindelig globus,
kan man danne sig et begreb om størrelsen.«
Den eneste unøjagtighed, han tillod,
var at gøre Silkeborg til verdens største by. »Turisterne skal da kunne se,
hvor de befinder sig,« som han sagde.
I øvrigt måtte Haarup anvende en
megafon for at kommunikere med sine
svende, der befandt sig oppe på stilladset. Han forklarer til avisen, at han
blev nede på jorden »for at bedømme
virkningen af arbejdet.«
Af fotos kan vi se, at malingen på
globussen blev frisket op i 1949, mens
den i maj 1957 fik en gennemgående
reparation. Al den gamle maling blev

}} Jorden er 12.7555.990
gange større

slebet af, så man kunne male den op
igen - med verdenskortet, som det så
ud efter krigen.

Central placering
Gasbeholderen blev opført i den østlige ende af gasværkets areal. I området mellem daværende Godthåbsvej
og Søgade, og hvor Christian 8.s Vej
nogle få år senere blev ført igennem til
Viborgbroen. Malermesteren anførte
i sit tilbud, at »kortet males således,
at Europa og Asien/Afrika ses fra Viborgvejen ved slagteriet, og Amerika
fra Østergade-siden«.
Med en så central placering var opmærksomheden sikret fra både lokale
og turister.
Desuden blev der omkring den nye
beholder indrettet et pænt lille anlæg, så der var noget at komme efter.
Havde man fra starten valgt en anden
placering, længere inde på gasværksområdet, havde det måske slet ikke
været muligt at give folk adgang til
at komme så tæt på beholderen.

Turistattraktion
Nyheden om den ny attraktion i Silkeborg blev hurtigt spredt og gav god
reklame for byen. Sjovt nok havde
Politiken en historie om den smarte

gasbeholder 23. august. Her omtales
den opfindsomme overfladebehandling af gode grunde ikke. Det kunne
Berlingske Tidende til gengæld viderebringe til sine læsere en måned
senere, hvor det hed, at »Silkeborg har
fået en virkelig sensation - ved siden
af Himmelbjerget.«
Turistforeningen forstod hurtigt at
udnytte dette nye vartegn i sin markedsføring af Silkeborg. Globussen
kom med på turistbrochurer, på postkort og fik sit eget nummer i rækken
af seværdigheder på bykortene. Så
kunne turisterne let finde frem til den
på deres ture rundt i byen.
Globussen blev også meget hurtigt
en naturlig lektion i geografi for de
mange skoleklasser, der i de efterfølgende årtier kom på udflugt til byen
for at sejle med Hjejlebådene til Himmelbjerget.

Det var
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Genial idé
Også på anden vis blev der gjort stads
af kæmpeglobussen. I juni 1937 afholdt Dansk Gasteknisk Forening deres årsmøde i Silkeborg med 335 deltagere, heriblandt en del udlændinge.
Foreningens direktør udtalte til Silkeborg Avis, at »Silkeborgs gaskugleglobus er en genial idé. Jeg har fået

blade fra snart sagt hele verden, hvor
denne globus er omtalt.« Så set med
turistbriller var denne den ny gasbeholder altså en rigtig god investering.
I en kommende artikel ser vi
nærmere på globussen flytning
17. maj 1972, kl. 3 om natten.

