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Det var

DENGANG
|| En hel enestående optagelse fra omkring 1865, der viser Vestergade med
nybyggerbyens karakteristiske lave huse. Vi ser strækningen fra Tværgade til
Hostrupsgade.

En lokal guldskat
Det er muligt at se
16.000 lokalhistoriske
fotos fra Silkeborgområdet på nettet
AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

|| Hvad i alverden sker der her på hjørnet af Frederiksberggade og
Lyngbygade?? En del bladren i aviserne gav svaret: De mange mennesker er
forsamlet, fordi Ove Sprogø signerer kaffeposer inde i »Det grønne Hjørne« i
forbindelse med Silkeborg IFs sportsfest på stadion i august 1958.

I Silkeborg Arkiv har vi mange
lokalhistoriske guldklumper og
juveler. Der er indsamlet siden 1918
og det sætter sig dybe spor i samlingerne. En af de delsamlinger, der
ligger mit hjerte nærmest, er vores
mange fine fotografier.
Her får man mulighed for at danne
sig et indtryk af, hvordan der så
ud på et givent sted på et givent
tidspunkt. Og man kan ofte følge et
steds udvikling op gennem tiden.
Vi kan også komme indenfor i folks
hjem, i butikker eller på fabrikker det er mageløst.
Tidligere blev fotos formidlet gennem udstillinger eller som illustrationer i bøger. Nu giver internettet
os uanede muligheder for at dele de
mange fotos, men også for at komme
i dialog om motiverne, så vi kan
være helt sikre på, at de er beskrevet
og lokaliseret korrekt.

Billeder på nettet

|| Et godt eksempel på, at intet er, som det var … men at det trods alt er
fastholdt på et fotografi. Her ses Papirfabrikkens bygninger fra Langebro.
Kanalen til højre førte vand fra åløbet ind til fabrikkens turbiner. Den
blev tilkastet ved den store ombygning og udvidelse af fabrikken i 1935.
Bygningen til venstre med den høje gavl er den gamle halmmølle, hvor
der produceredes grovere papirsorter af halm. Den lille hvide bygning er
»filteren«, hvor vandet blev renset. Dernæst i gavlen klorblanderiet og sidst
halvtøjs- og heltøjshollænderiet.

Siden 2001 har Silkeborg Arkivs
billedsamling været tilgængelig på
nettet - eller rettere den del af samlingen, der er skannet og registreret
- på sitet »danskebillder.dk«. Det
var et af de allerførste billedsites
i Danmark, hvor brugerne kunne
sidde derhjemme og se et udvalg af
fotos fra deres lokalområde.
I samarbejdet omkring driften af
hjemmesiden deltog efterhånden
fjorten lokalarkiver, og til sidst var
der mere end 100.000 fotos at vælge
imellem - heraf omkring 16.000 fra
Silkeborg Arkivs samlinger.
I november 2016 var det imidlertid
slut. Vi nedlagde foreningen, der

stod bag danskebilleder. Det var
efterhånden blevet for ressourcekrævende at drive en sådan selvstændig
side. På Silkeborg Arkiv gik vi
derefter i gang med at klargøre alle
vores billeddata, og har nu fået disse
mange fotos overført til »arkiv.dk«.

www.arkiv.dk
Det betyder, at hvis du vil finde billeder på nettet fra Silkeborg og omegn,
kan du nu gå ind på www.arkiv.dk
og her skrive det søgeord, du mener
dækker din søgning.
I tilgift får du så også søgeresultater, der omfatter andre typer af
materialer i vores samlinger, som
vi gennem årene har indtastet til
visning på dette site.
Der er i øvrigt rigtig god fornuft i
at være til stede på arkiv.dk. Det er
nemlig her, mere end 500 af landets
store og små arkiver gør deres
samlinger tilgængelige. Lige nu er
der mere end en million fotos til
rådighed for danskerne på dette site.

»Silkeborgarkiv.dk«
Det allerbedste søgeresultat får du
dog, hvis du går ind på arkivets
hjemmeside - www.silkeborgarkiv.
dk. Her har vi nemlig gjort det muligt at søge ned i en del flere datasæt,
end dem der kan nås via arkiv.dk.
Størst af disse er den database,
hvor alle de mange kommunale
sager og protokoller m.m., fra 1854
og op til nutiden, er registreret. Alt
det spændende materiale, som vi
har i samlingerne i kraft af arkivets
status som kommunens arkiv.
Det kan være byrådets og de
politiske udvalgs, men også de
gamle sogneråds protokoller, fattiggårdens, skolernes, børnehavernes,
plejehjemmenes sager og protokoller.
Byggesager fra nedrevne bygninger,
udstyknings- og vejplaner - der er ingen ende. Meget er bevaret og meget
er allerede registreret.
Jeg er dog lige nødt at nævne, at
dette materiale desværre ikke er

skannet. Det ville være voldsomt ressourcekrævende. Så hvis man vil se
det, må man besøge vores læsesal.

Bearbejdede kilder
Desuden søges der på hjemmesiden
ned i bearbejdede kilder. Blandt andet en serie skattemandtalslister, en
slags folketællingslister, som giver
os et fantastisk indblik i, hvem der
boede hvor i byen i perioden 19151939, men også i de ældste byrådsprotokoller og byrådssager. Begge
dele er kildetyper, som vores flittige
frivillige indtastere gør tilgængelige
gennem læsning og indtastning i en
stor database.
Der dukker også en del andre
søgeresultater op - fra arkivets
avisudklipsamling, wikisilkeborg, og
en del flere. Prøv selv. Det er utroligt,
hvad vores magasiner rummer, og
hvad det indtil nu er lykkedes at få
tastet ind og dermed gjort søgbart.

Et eksempel
Søger du f.eks på »Hjejlen«, får du
oplysning om, at vi pt. har over 200
fotos tilgængelige på nettet med det
gode skib eller andre af Hjejleselskabets både.
Men også at vi ligger inde med
Hjejleselskabets arkiv, der dækker
perioden fra stiftelsen i 1861 og op
til nutiden. Og at vi desuden har 256
artikler i avis-databasen, der indeholder det pågældende søgeord. Kort
sagt - der er uanede muligheder for
at blive klogere på lokalhistorien.

Kartotek stadig i brug
Ingen træer vokser dog som bekendt
ind i himlen. Alt er endnu ikke
registreret og tastet ind - og dermed
gjort søgbart. Vi er stadig afhængige
af det gamle kartotek på læsesalen
med de gamle maskinskrevne kartotekskort. Et velanskrevet »søgesystem«, som man har udbygget og
brugt siden 1918.
Så finder du ikke det, du søgte, så
tro ikke, at det ikke findes. Kontakt
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|| En anden centralt placeret pølsevogn var Carl Laurits Knudsens ved
Østergadekrydset. Her ses han stående foran vognen i 1955.

|| Luftfotos er næsten bedre end kort. De fastfryser, hvordan der så ud på et givent tidspunkt. Her har vi en optagelse
fra 1948 af området nord for Langebro med Andelssvineslagteriet og H. Reimar Nielsens bygninger. De to lader hørte til
Reimar Nielsen, mens bygningen nedenfor disse blev benyttet af L.A.B. til at klargøre husholdningsaffald, så det kunne
anvendes til grisefoder.
|| Et øjebliksbillede med en turist på Havnen fra omkring 1925. I baggrunden
til venstre ses »Buchhaves villa« på hjørnet af Østergade og nuværende

os. Det kunne jo være, at vi bare ikke
er nået til det i vores indtastningsog registreringsarbejde.
Når det gælder alle de mange lokale fotos, så er der også meget lang
vej igen, før hele samlingen kommer
i nærheden af at være tilgængeliggjort på nettet.

Fotosamlingen
Vi har tusind- og atter tusindvis, ja
mange hundrede tusinder fotografier. Det er ikke muligt at lave præcise
opgørelser over hvor mange, vi har.
Men tro mig, det er store mængder.
Der er negativer, positiver og dias
i alle størrelser og former. De er af
glas, nitrat, acetat og alle mulige andre materialer. Og afspejler dermed
de forskellige fotografiske teknikker,
man gennem tiden har benyttet sig
af.
Det drejer sig om store arkiver
fra professionelle fotografer - f.eks.
ældre fotografer som Gunnar Mogensen, G. M. Dünnwald, Hans Pors,
og Joh. Jensen og fra nyere tid Niels
T. Søndergaard og Erik Kristensen.
Men vi har også sørget for at få
fotografer fra vores samtid, som
Ejskjær og Randi Kornerup-Bang,
repræsenteret.
Det er naturligvis ikke alle motiver, der er lige vigtige for eftertiden.
Men de bliver bevaret som samlede
»fotografarkiver«.
Den største enkeltstående gruppe
af disse store fotosamlinger er nok

alle pressefotografernes optagelser, altså avisens helt uforlignelige
fotoarkiv.

Pressefotos og andet godt
Her har vi jo tilmed en fortrinlig
mulighed for genfinding af de enkelte fotos, nemlig via aviserne, hvor
mange af disse optagelser er blevet
bragt dag for dag siden omkring
1960. Senest har Jens-Anker Tvedebrink overdraget os hele sit fotoarkiv
ved sin pensionering.
Dertil kommer selvfølgelig alle de
enkeltstående optagelser, som gennem de sidste hundrede år er blevet
indleveret til os, eller som vi af egen
kraft har indsamlet. Det er både
professionelle fotografers optagelser
og postkort samt i høj grad amatøreller familieoptagelser.

Specielle »serier«
Nævnes skal det også, at vi har en
stor variation af specielle fotosamlinger.
Spændende fotos som er optaget
af kommunens ansatte - teknikere og arkitekter i forbindelse med
byudvikling og -planlægning eller
ansatte på plejehjem, skoler eller
andre institutioner.
Men også specielle »serier«, som
knytter sig til arkiver fra byens
virksomheder. Det kan være fra
Papirfabrikken, DAB, Neckelmann,
Lysbro Fabrikker for nu bare at
nævne nogle af de største.

Selvfølgelig knytter sådanne specialsamlinger sig også til foreningslivet i bred forstand eller til institutioner såsom husholdningsskolen.
Det er ikke muligt i få ord bare at
beskrive de gennemgående motiver
på disse mange, mange fotografier.
Men forestil dig, alt det som vi alle
sammen elsker at genopfriske - ikke
kun i hukommelsen, men ved at
gense det: byens gader, enkelte huse,
bykvarterer, forretninger, restauranter, begivenheder, fester og borgere
i almindelighed. Intet er for stort.
Intet for småt.
Her på siden bringer vi eksempler
på nogle af de mange fotos, som
naturligvis på ingen måde kan yde
denne fine fotosamling retfærdighed.

Åhavevej og midt for den første »Slusekiosk« ved Langebro.

|| Torvet som det var en gang for længe siden … i 1971. Her set fra pladsen
foran kirken. Til venstre ses kaffevognen og midtfor i baggrunden og til højre
de to pølsevogne på Torvet.

Facebook som formidler
Hvis din nysgerrighed er blevet
pirret, så har jeg opnået, hvad jeg
ville. Gå ind et af de omtalte steder
og søg på et emne, der interesserer
dig. En anden mulighed er at følge
os på Facebook, som er blevet vores
største værktøj til formidling.
Her bringer vi dagligt eksempler
på fotos fra samlingerne. Vi beder
ofte også vores mere end 4900
»Synes godt om’er« om hjælp til
identifikation eller lokalisering af
fotos. Og vi har ofte det rette svar på
mindre end en time.
Har DU billeder i dine gemmer, der
kan være af interesse for eftertiden,
så kontakt os endelig.

SILKEBORG
ARKIV
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
mandag-onsdag kl. 11-16 og
torsdag
kl. 12-19

