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|| Kirkens særprægede bjælkeloft på en af de få optagelser, der findes af det. (Ca. 1935).

Ikke første gang Silkeborg Kirke restaureres
Det krævede en stor
indsamling at sikre
renoveringen i årene
1941-43

AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

SILKEBORG Netop i disse dage er arbejdet med en omfattende renovering
af Silkeborg Kirke gået i gang. Sidste
gang kirken var genstand for en større
ombygning var i perioden 1941-43.
Dette arbejde satte sig dybe spor
både inde i kirkerummet og på kirkebygningens ydre og skal derfor være
omdrejningspunktet for dagens »arkivhistorie«.

Pressemøde på Hotel Dania
30. januar 1941 inviterede menighedsrådets indsamlingsudvalg til pressemøde på Hotel Dania. Her blev planerne for den omfattende restaurering
præsenteret. Dagen efter bragte alle
tre lokale dagblade - Silkeborg Avis,
Silkeborg Venstreblad og Silkeborg
Socialdemokrat - stort opsatte artikler om projektet, krydret med lidt om
kirkens historie. Desuden var der ind-

gående omtale af indsamlingen, som
var »en sag, der kan løses, når den
fornødne offervilje, er til stede«, som
Socialdemokraten anførte i sin overskrift. Og som om det ikke var nok,
så var der i tilknytning til artiklerne
indrykket enslydende annoncer.
Hermed var der givet et godt startskud til indsamlingen, der helst skulle
indbringe 30.000 kr. - knap 700.000 nutidskroner. Projektet ville nemlig kun
kunne gennemføres, hvis det lykkedes
at indsamle dette beløb.

Til alle husstande
Samtidig dumpede en lille blå konvolut ind ad dørsprækken i omkring
5000 hjem i Silkeborg. Den indeholdt
en »Meddelelse fra Silkeborg Menighedsråd til befolkningen i Silkeborg«,
som opfordrede alle til at yde et bidrag.
Der var også en »bidragsliste«, hvor
folk kunne skrive, hvor stort eller lille
et beløb, de ønskede at bidrage med, og
om dette skulle opkræves på én gang
eller i rater.
I en vedlagt gul kuvert kunne listen
portofrit returneres, hvorefter beløbet
ville blive opkrævet.
Nu kunne ingen i Silkeborg være i
tvivl om, at kirkebygningen trængte
til at blive restaureret og at der var
brug for alles bidrag - store som små.
Takket være den store opbakning
fra de lokale aviser, kan vi følge forløbet af både indsamlingen og restau-

reringsarbejdet. De bragte gennem
hele forløbet adskillige reportager,
appeller og interviews - med sognepræsten, menighedsrådets formand
og arkitekten. Det var jo nok også,
fordi det var taknemmeligt stof i en
tid, hvor den almindelige nyhedsdækning var censureret på grund af den
tyske besættelse.

Hvad skulle der laves?
Det lader til, at kirken virkelig trængte
til en gennemgribende restaurering og
ombygning. Der var ikke sket meget
siden opførelsen i 1877, som havde
været præget af pengemangel. Planerne handlede som udgangspunkt
om kirkens indre, men arbejdet kom
også til at berøre de ydre rammer på
en række punkter.
En af hovedårsagerne til, at det
blev igangsat, var, at kirken var dyr at
varme op. Der var en »til tider næsten
uudholdelig træk«, der var så slem, at
den næsten kunne »vende bladene i
salmebogen«, som det hed i et interview. Og kulden afholdt mange kirkegængere fra at komme i kirke hele
vinteren. Derfor skulle der installeres
et nyt varmeanlæg, og så skulle det
upraktiske bjælkeloft, der slugte en
»forfærdelig masse varme«, udskiftes.
Arkitekten præsenterede sin plan
for arbejdet for avisens læsere på
denne næsten halsbrækkende måde:
…»det nuværende skifertag erstat-

tes med tegltag, kirkeskibet forsynes
med murede hvælvinger, der skabes
et nyt alterparti, orglet rykkes tilbage,
gangene og koret forsynes med munkesten, stolestaderne fornyes, vinduerne forsynes med blyindfattede
ruder, varmeværket fornyes og repareres, pulpituret sænkes og ombyttes,
prædikestolen flyttes, der udgraves
gulvkanaler og anbringes paneler ved
radiatorerne, ligesom den elektriske
installation omlægges.«
Puha, så det var en stor omgang.

Gammel hvælvet kirkes præg
Det mest radikale element i planen var
hvælvingerne. Ønsket var at »give kirkerummet et mere værdigt, mere pompøst udseende.« Eller som det også
blev udtrykt at »give Silkeborg Kirke
en gammel hvælvet kirkes præg.«
Så det særprægede, malede bjælkeloft i kor og kirkerum skulle erstattes
med murede hvælv med gotiske spidsbuer. Af hensyn til trykket fra disse
hvælvinger, måtte der opføres kraftige
vægpiller i kirkens indre og udvendigt
20 støttepiller hele vejen rundt langs
ydermurene.
Regnestykket for restaureringen så
som udgangspunkt således ud: Man
havde tilsagn om et statstilskud på
halvdelen af omkostningerne på ca.
130.000 kr. (knap 3 mio. nutidskroner).
Derudover rådede man over 38.000
kr. efter frasalg af en del af kirkens

grund til opførelse af den ny rutebilstation. Så hvis der fra byens borgere
blev indsamlet ca. 30.000 kr. kunne
arbejdet påbegyndes.
Nærlæser man avisernes mange
artikler fra foråret 1941, fornemmer
man, at indsamlingen ikke forløb helt
så let, som komitéen havde forventet.
Allerede en uge efter startskuddet
konstaterede indsamlingskomitéen, at
der manglede bidrag »fra de mange«.
Komitéen havde på dette tidspunkt
kun modtaget ca. 8500 kr., så der var
et stykke vej endnu.
Man havde ellers fra starten peget
på, at kirkens restaurering ikke kun
var et spørgsmål om at få en smuk
kirke, men også »at skabe arbejde til
mange ledige hænder.« Det var altså
en god gerning at bidrage i en tid med
stor arbejdsløshed. Men det hjalp tilsyneladende ikke. Det var jo netop
krisetid.

Appel til »skjulte« bidragydere
Ifølge Socialdemokraten havde kun
600 af byens borgere støttet sagen i
slutningen af februar. Indsamlingen
nærmede sig nu 25.000 kr., men da
havde en række store firmaer, institutioner, og nogle af byens fagforeninger og mesterorganisationer allerede
sendt bidrag.
Så nu gjaldt det de »skjulte bidragsydere« - de resterende 4400 silkeborgensere. Man mindede dem om, at alle

FREDAG 8. APRIL 2016

SILKEBORG

11

|| Processionen på vej fra rådhuset til kirken. Forrest ses amtmand E.F.G. Schau og biskop Christian Julius Skat Hoffmeyer
(12. september 1943).
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|| Ombygningen af
kirken er gået i gang.
(1942).
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Det var

DENGANG
kunne bidrage »som de har råd og lyst
til«. Og var bidragslisten blevet væk
»kan en ny let rekvireres eller bidrag
indtelefoneres til kasseren«, som det
hed i en appel 18. marts.

Målet nået - og alligevel ikke
Da tidsfristen for indsamlingen udløb
i begyndelsen af april, havde man nået
det fastsatte beløb. Det betød dog ikke,
at arbejdet kunne igangsættes. Først
skulle der afholdes licitation. Her viste »licitationstilbuddene en betydelig
overskridelse af overslaget«, der nu
lød på 180.000 kr. (ca. 4 mio. nutidskroner).
Alligevel besluttede menighedsrådet at igangsætte restaureringsarbejdet. Man håbede formodentlig på,
at det manglende beløb med tiden
kunne indsamles. I øvrigt blev også
dette budget overskredet, da arbejdet
var afsluttet. Det endelige facit lød på
omkring en kvart million kr. (ca. 5,7
mio. nutidskroner).

Nyt tag udskudt
Hvad gør man for at nedbringe udgifterne? Man skærer i projektet. Derfor
besluttede man at udskyde udskiftningen af skifertaget. Det havde ellers
været et vægtigt argument i indsamlingsarbejdet, at »en større reparation
eller fornyelse af taget er uundgåelig«.
Men det var fornuftigt nok. Udskiftningen af taget var det, der bedst

|| Kirken efter ombygningen (11. september 1943).

kunne udskydes, fordi det ikke greb
ind i nogle af de andre ændringer og
forbedringer.
Tagbeklædningen på tårnet blev i
øvrigt erstattet af kobber - ikke tegl - i
1953, og i først 1968 kom der kobber
på resten af kirketaget.

»Skal tage lang tid«
Restaureringsarbejdet blev igangsat
i august 1941 og kom til at strække
sig over lidt mere end to år. Men som
arkitekten Harald Lønborg-Jensen, der
forestod arbejdet, beroligende udtalte
»en kirkerestaurering skal tage lang
tid, hvis det skal være godt.«
I april 1943 var man »nået så langt
med arbejdet, at man begynder at
kunne se hen til dets afslutning, selvom kirkeindvielsens nøjagtige dato
ikke har kunnet fastsættes,« som det
hed i Silkeborg Avis. Og så endelig i
august kunne avisen oplyse, at »kirkeindvielsen er planlagt til søndag 12.
september.«
»Det blev en ombygning, der gik
helt til bunds«, som det udtryktes i en
af avisernes mange reportager. Foruden den gennemgribende ændring
af kirkerummet med de omtalte hvælvinger, var det også en omfattende udsmykningsopgave, der også bød på
nyt inventar.
Alterpartiet var blevet fornyet og
forsynet med et nyt krucifiks i forgyldt træ og desuden nyt alterbord

og nyt knæfald. Både prædikestolen
og kirkestolene var blevet istandsat og
ombygget. Og i kirkerummet var der
ophængt nye metallysekroner. Orglet
var blevet restaureret og udbygget, og
rent fysisk var det blevet rykket ind
i tårnbygningen, hvorved pulpituret
kom til at forme sig som en balkon ud
over kirkens hovedindgang.
Når det kom til de ydre forandringer, så var samtlige vinduer blevet
gjort mindre, mens de eksisterende
vinduesåbninger på vestfacaden
forsvandt. Det var her tårnurskiven
opsattes i 1971.

Til gavn og glæde
Det var lidt af en præstation at gennemføre denne omfattende restaurering af kirken i en tid præget af
besættelsestidens vareknaphed og rationering. Det var både en udfordring
og en forsinkende faktor. I et interview
i Silkeborg Venstreblad udtaler indsamlingsudvalgets formand, at »der
har været enkelte ting, der ikke kunne
komme hurtigt nok frem, bl.a. måtte vi
vente en tid på glasset til vinduerne«.
Omvendt var staten interesseret i at
støtte sådanne beskæftigelsesprojekter i en tid med vanskelige beskæftigelsesvilkår og fare for, at arbejdsløse
blev sendt på tvangsarbejde i Tyskland.
Dette projekt gav netop »beskæftigelse til mange hænder i denne kriti-

ske periode,« som det blev fremhævet
i det husstandsomdelte »salgsmateriale«. Det var jo lokale håndværkere,
der skulle udføre det store arbejde. Det
blev desuden fremført, at 90 % af det
samlede beløb ville komme til at gå
til arbejdsløn og materialer, der skulle
forarbejdes lokalt.

Genindvielsen
Den højtidelige genindvielse af den
nyrestaurerede kirke fandt sted 12.
september 1943.
Fra den tidlige morgenstund var
byen smykket til fest med flag i gaderne. Over en time før gudstjenestens
begyndelse strømmede en tusindtallig
skare til Torvet for at overvære den
højtidelige og festlige procession. Her
deltog således biskoppen, amtmanden, provsten, byens dommer og politimester, kirkens præster samt tretten
præster fra omegnens kirker - alle i
fuld ornat eller i galla.
Ca. 800 mennesker sad allerede
bænket inde i kirken, og da klokken
var ti trådte processionen ind i kirken.
Derefter kunne festgudstjenesten begynde.
Umiddelbart efter højtideligheden
samledes omkring 100 honoratiores
til frokost i restaurant »Astoria« på
Torvet.
Her blev alt og alle lykønsket, hyldet og takket i en uendelighed. Med
en skjult hentydning til de herskende

tilstande i landet, sluttede menighedsrådets formand dagens festligheder
af med at understrege, »at der ved
sammenhold kan løses store opgaver
til gavn for den enkelte såvel som for
helheden«.

Nutidens renovering
Allerede sidste år præsenteredes planerne for en ny, gennemgribende renovering af Silkeborg Kirke. Næsten som
en gentagelse af det arbejde, der blev
udført 1941-43, »skal kirken have lagt
et nyt gulv i lyst tegl, kirkebænkene
skal udskiftes og et nyt varmeanlæg
skal installeres. En anden udgiftspost
bliver rengøring og istandsættelse af
kirkens orgel samt en ombygning af
det eksisterende orgelpulpitur, der
skal give koret bedre plads. Dertil
kommer renovering eller eventuel en
udskiftning af kirkens vinduer,« som
det fremgik af Midtjyllands Avis 8.
januar 2015.
Der skal også frivillige bidrag til i
denne omgang. En indsamlingskomité
har sat sig for at skaffe én mio. kr. til
en kunstnerisk udsmykning udført af
Peter Brandes.
Skal vi ikke bare gå ud fra, at lederen af Silkeborg Arkiv om godt 70 år
kan skrive en artikel i fremtidens medier om en succesfuld indsamling her
i 2016. Og at kirkerummet derved blev
udstyret med et smukt nyt alterbord,
knæfald og alterskranke.

