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Hvilken historie ville 
ishockeyen i Silkeborg 
have haft, hvis man 
havde oprettet en 
»kunstfrossen« bane 
til skøjteløb samtidig 
med Esbjerg?
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Silkeborg Arkiv

Norge vandt, som nogen sikkert vil 
vide, Europamesterskabet i håndbold 
for kvinder og fik dermed for Gud ved 
hvilken gang en guldmedalje i denne 
sportsgren. 

For os, der har fået den dårlige vane 
at lade sig begejstre og ophidse af  den 
lille harpiks-indsmurte bolds hastige 
bevægelser i diverse sportshaller, er 
det vanskeligt ikke at blive en lille 
smule bitter over, at én nation, altså 
Norge, har sat sig så hårdt på hånd-
boldtronen. 

Hvis det da bare var skiftende natio-
ner, der vandt mesterskaberne, kunne 
vi måske lade være med at mindes de 
tider, hvor det danske kvindelandshold 
var næsten lige så dominerende. Det 
var dengang, hvor efternavnene Hof, 
Kolding, Tanderup og ikke mindst, 
Andersen rungede i hallernes højta-
lere, mens endnu en modstander blev 
rundbarberet af  de danske kvinder. 

Og så kommer vi til det, der er år-

sag til denne indledning i et skriv om 
ishockey i Silkeborg. For lige efter 
Norges sejr var der en dansk kom-
mentator, der fyrede en lille bittersød 
vits af, mens man så de forståeligt 
nok superglade norske piger tage 
sejrsdansen hen over skærmen. Man 
skulle jo bare sige ordet »Statoil« for 
at få de norske jenter til at storsmile, 
lød det henkastet fra kommentatoren. 
Underforstået: Selvfølgelig er de bedre 
end Danmark, de har jo alle de norske 
oliemillioner i ryggen!

Jyllands bedste
Silkeborg bærer i sin nu efterhånden 
170 år gamle historie på et sportsligt 
sidestykke til denne håndboldtrage-
die, som man næsten kunne fristes til 
at kalde den. 

Fra 1947 og frem blev ishockey un-
der formand Helge Lund Christiansen 
organiseret på en måde, der bragte 
Silkeborg helt i front på den jyske is-
hockey-arena. Man havde i de år ikke 
kunstfrossen is at spille på, hvorfor 
mesterskabernes afholdelse var helt 
afhængig af  isvintre. 

Som et sigende eksempel kan næv-
nes, at der i perioden fra 1912, hvor 
Dansk Skøjte Union blev dannet, og 

frem til 1939, kun blev afholdt fem 
Danmarksmesterskaber i skøjteløb. 

Men i 40’erne og 50’erne var der så 
mange isvintre, at mesterskaberne 
blev afholdt i hvert fald ni gange. Der-
for var forholdene for ishockey natur-
ligvis også særligt gunstige i disse år. 

Silkeborg vandt samtlige seks af-
holdte jyske mesterskaber i ishockey 
fra og med 1948 til og med 1960. Og 
selvom modstanderne var få og kun 
fra Jylland, med en hovedkonkurrent i 
Horsens Ishockeyklub, så var det dog 
en overbevisende sejrsrække. 

I samme periode afholdtes Dan-
marksmesterskaberne tre gange, og 
her skal det retfærdigvis siges, at ev-
nerne på Silkeborgs ishockeyhold ikke 
rakte til et Danmarksmesterskab.

Ironisk nok blev Silkeborg forhin-
dret i at deltage ved Danmarksmester-
skaberne i 1956, fordi vinteren det år 
var så hård, at holdet ikke kunne kryd-
se Storebælt. Sikke en fortælling, der 
kunne være kommet ud af  det, hvis 
ishockeyholdet havde taget udstyret 
på allerede ved Kalundborg og var 
skøjtet til mesterskaberne.

Selvfølgelig er de bedre!
Uanset hvad så blev enden på sejrs-
rækken de kunstfrosne baner, der blev 
anlagt fra sidst i 50’erne. På otte år 
blev der anlagt 11 skøjtehaller, heraf  
seks i Jylland, og de første to næsten 
samtidigt i Esbjerg og Østerbro, og 
hvad særligt vigtigt er i denne sam-
menhæng: Ingen i Silkeborg. 

I sæsonen 1961 tabte Silkeborg 
samtlige seks kampe med en nega-
tiv målscore på 106 (6-112). Sikke en 
nedtur!

Der syntes at være en årsagssam-
menhæng her. Den kunstfrosne is 
gjorde træningen uafhængig af  vind 
og vejr. Og selvfølgelig var det en 
kæmpe fordel for de mandskaber, der 
nu kunne træne, næsten som det pas-
sede dem. 

Og så kunne man i Silkeborg med 
slet skjult misundelse sige som den 
førnævnte danske kommentator: Selv-
følgelig er de bedre end os, de har jo 
kunstfrosne baner.

Det kan lade sig gøre
Skøjteløberforeningen i Silkeborg 
syntes egentlig, det var spændende, 
at man nu bl.a. i Esbjerg havde fået 
etableret en kunstfrossen skøjtebane 
uafhængig af  vind og vejr. Det var ty-
deligt, at man håbede på, at tiltagene 
i Esbjerg ville blive en murbrækker 
til finansiering af  lignende anlæg i de 
større byer i Jylland, herunder selvføl-
gelig Silkeborg. 

Anlægget i Esbjerg og Østerbro 
sidst i 1959 var formentlig en medvir-
kende årsag til, at skøjteløberforenin-

gen i 1960, efter et grundigt forarbejde, 
anført af  bogholder og skøjteløberfor-
eningens ivrige formand Helge Lund 
Christiansen, henvendte sig til byrådet 
i Silkeborg.

Han afleverede et oplæg med mo-
tiverende breve fra foreningen selv, 
Idrætssamvirket og Ungdomsnævnet 
i Silkeborg. Oplægget indeholdt des-
uden et budget for etablering af  en 
kunstfrossen bane baseret på korre-
spondance med Esbjerg, som jo havde 
gode forudsætninger for at udtale sig 
om dette, samt et forslag til placerin-
gen af  anlægget. 

I oplægget lå der også en påmindel-
se om borgmester Aage Christensens 
ord fra skøjteløberforeningens 60 års 
jubilæum i 1956:

»Jeg er duperet over, at skøjtelø-
berne selv har anlagt og vedligeholdt 
banen nede i Lunden, alt sammen uden  
at man havde søgt tilskud fra kom-
munen, og jeg gør opmærksom på, at 
kommunen sikkert alene derfor ville 
være meget velvilligt indstillet den 
dag, da Skøjteløberforeningen virke-
lig havde brug for kommunal hjælp.«

Alene af  den årsag var forhåbnin-

gerne til etablering af  anlægget store. 
Argumentet overfor byrådet var især, 
at man med et offentligt tilgængeligt 
anlæg også i vinterhalvåret ville have 
noget at tilbyde turisterne, de unge ge-
nerelt og både mindre og mere seriøse 
idrætsudøvere. 

Man vidste, at Esbjerg havde haft 
65.000 besøgende på byens kunst-
frosne bane i løbet af  fem måneder, 
og i København havde man på bare tre 
måneder haft 80.000 besøgende. 

Stor skøjteaktivitet
Selvom Silkeborg var en relativt lille 
by, vidste man fra to årtier med gode 
isvintre, at interessen for skøjteaktivi-
teter var stor. Når der var opvisning i 
kunstskøjteløb og ishockey på samme 
dag, kom der mellem 1000 og 2000 til-
skuere. 

I den kolde vinter i 1963 besøgte 
mere end 20.000 mennesker banen på 
Silkeborg Stadion. 

Skøjteløberforeningen anslog, at 
man i Silkeborg ville kunne holde 
banen åben i 120 dage om året med 
en daglig indtægt fra billetsalg på ca. 
350 kr. 

70 år med  
ishockey i Silkeborg

Det var 
DENGANG

 | Efter en lang sejrsrække 
i 1940’erne og 1950’erne var 
et nederlag på 10-0 i 1961 et 
positivt resultat for Silkeborgs 
ishockeyhold.
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 | Et stemningsbillede fra 
Cirkuspladsen i Lunden i 1956, 
hvor ishockeyen i Silkeborg 
stadig havde sin guldalder. 
FOTO: NIELS T. SØNDERGAARD.

Især dette indtægtsgrundlag skulle 
ifølge oplæggets budget finansiere an-
læggets omkostninger og den løbende 
betaling af  lånene. Skøjteløberforenin-
gen anslog anlægsomkostningerne til 
300.000 kr. Heraf  havde Dansk Idræts-
forbund givet tilsagn om et rentefrit 
lån på 100.000 kr. under forudsætning 
af  Silkeborg Kommunes kaution. 

Så det, foreningen anmodede kom-
munen om, var et rentefrit lån på 
200.000 kr. (afdraget over 15 år), til-
ladelse til etablering af  anlægget på 
cirkuspladsen i Lunden samt kau-
tionering af  lånet på 100.000 kr. fra 
Dansk Idrætsforbund. 

Først i 2007
Sideløbende med dette arbejde fik 
skøjteløberforeningen også taletid i 
avisen, hvor formanden talte varmt 
for det store frivillige arbejde, der gjor-
des for idrætten i Silkeborg, de mange 
aktiviteter idrætten skaffede de unge 
og den heraf  følgende forpligtelse 
både kommune og stat havde til at 
bakke op om anlæggelse af  en kunst-
frossen bane.

Når man ser skøjteløberforeningens 

seriøse forarbejde, støtteerklærin-
gerne fra Idrætssamvirket og Ung- 
domsnævnet, det rentefri lån fra 
Dansk Idrætsforbund, samt tænker 
på de forholdsvis dygtige ishockey-

spillere og skøjteløbere, som Silkeborg 
kunne bryste sig af, tænker man, at 
det for byrådet måtte ligge lige til høj-
rebenet at anvise en plads og tildele 
projektet et rentefrit lån. 

Der var temmelig overbevisende 
vidnesbyrd i andre byer for, at den 
indtjening, skøjteløberforeningen for-
ventede, også ville holde stik. 

Man kunne sige, at det ville være 
at udvise rettidig omhu, hvis byrådet 
havde reageret hurtigt og beredvilligt. 
Måske især set i bakspejlets ulideligt 
klare lys, hvori man jo kan se, hvor-
dan ishockey gennem mange år har 
profileret Esbjerg. 

Men der skete ingenting. Skøjtehal-
len kom først i 2007. Den da næsten 
100-årige Helge Lund Christiansen 
var æresgæst ved indvielsen og kunne 
således omsider se dét realiseret, han 
havde kæmpet så længe for.

Lange udsigter
Ved byrådsmødet 27. februar 1961 
blev der som svar på skøjteløberfor-
eningens oplæg til etablering af  en 
kunstfrossen bane blot noteret, at by-
planudvalget ikke kunne anbefale en 
investering af  den foreliggende stør-
relsesorden på det nævnte sted.

Senere samme år kunne Helge Lund 
Christiansen derfor i Aften Posten 
konstatere, at byrådet og kommunen 

prioriterede »tribune, træningsbaner 
og et friluftsbad eller en svømmehal« 
fremfor en kunstfrossen bane, og at 
planerne for anlægget derfor nu havde 
lange udsigter.

I november 1964 bragte Silkeborg 
Avis et helsides indlæg for en kunst-
frossen bane, mens man lagde planer 
for anlægget på Søholt. 

Avisen agiterede for, at man indlem-
mede en kunstfrossen bane i planerne 
på samme måde som i Vojens, hvor 
man kombinerede opvarmningen af  
et friluftsbad med nedkølingen af  en 
kunstfrossen bane, og hvor Silkeborgs 
bedste skøjteløbere nu trænede.

Fedtet af kommunen?
I 1976 måtte skøjteløberforeningens 
nye formand, Poul Gudberg, konsta-
tere, at kommunen var fedtet i sin inve-
steringspolitik og kun tænkte i halve 
løsninger, hvorfor traditionen for vin-
teridræt i Silkeborg var forsvundet.

Byrådet fandt dog ikke viljen eller 
modet til at indlemme en skøjtehal i 
Søholtanlægget, hvor der ellers var 
plads til det. Og således blev det.

 | Helge Lund Christiansen ved indvielsen af Silkeborg Sportscenter den 1. 
september 2007, hvor en gammel drøm endelig gik i opfyldelse. FOTO: JENS ANKER 

TVEDEBRINK.


