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AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Skriv med på Silkeborgs historie. 
Skriv med på historien om Danmark. 
Giv dine erindringer videre og lad 
fremtidige generationer få indsigt i 
dit levede liv, sådan som du erindrer 
det her og nu. Indsend dit bidrag til 
www.givdetvidere2017.dk. 

»Giv det videre« er et landsdæk-
kende samarbejde mellem DR, Natio-
nalmuseet, Slots- og Kulturstyrelsen 
og landets mange arkiver. Initiativet 
afsluttes med udgangen af  2017, og 
derefter fordeles alle erindringerne 
til de respektive arkiver. Så hvis dit 
bidrag handler om Silkeborg og om-
egn, vil det til sidst ende i Silkeborg 
Arkivs samlinger.

Eksempler på erindringer
Som optakt til indsamlingen bringer 
vi her eksempler på nogle af  de man-
ge erindringer, som allerede indgår i 
arkivets samlinger. De spænder vidt 
- fra erindringen om det grumme liv 
på fattiggården, over arbejdet som 
mælkedreng i Alderslyst, til en 14-
årig drengs oplevelse af  ligtoget gen-
nem byen efter mordet på Kaj Munk 
i januar 1944. Vi slutter af  med 
erindringer om byråds- og sogne-
rådsarbejde i midten af  1960’erne - i 
henholdsvis Silkeborg og Gødvad.

Livet på fattiggården
Det første eksempel er en erindring, 
som bringer os helt tæt på lugte og 
personer på Silkeborg Fattiggård. 
Her kunne fattige og gamle helt 
frem til 1933 få mad og bolig mod at 
arbejde. Selvom vi har alle fattig-
gårdens protokoller og papirer, kan 
vi ikke fremmane det, som Robert 
Hørdum (1887-1978) her gør i Midt-
jyllands Avis 25. september 1974: 

Endnu kan jeg få kuldegysninger, 
når jeg tænker på Silkeborg Fat-
tiggård. Som dreng kom jeg der ret 

jævnligt. Bestyreren, Carl Henriksen, 
havde nogle drenge, som jeg gik i 
skole med. Her var den herligste 
legeplads i lader og stalde. Gårds-
pladsen var ret stor, den omsluttedes 
af  fire længer, stuehuset lå ud mod 
Markedsgade, en anden længe lå 
langs Nygade, i den havde madam 
Hjort udsalg af  gårdens produkter, 
mellem disse to længer lå mellem-
bygningerne, hvori stalde og lader 
fandtes. Gården lå midt ud for Tvær-
gade, som dengang stoppede op her. 

Det var skønt at komme derop for 
at lege, men det var næsten med gru, 
man betragtede 
de stakkels fattig-
lemmer, lasede og 
elendige var de i 
tøjet, en ulidelig 
stank fra deres 
opholdsrum bred-
te sig ud over 
gården, mange 
af  dem var helt 
tandløse, så den 
eneste næring 
de kunne få ned, var brødstumper 
opblødt i mælk eller mælkegrød. De 
fleste af  dem var gamle mennesker, 
men der var også yngre familier med 
børn, og det var næsten endnu værre 
at se på. Alle de, der overhovedet 
kunne røre lemmerne, måtte hjælpe 
til i stald og på mark. Renholdelse af  
torve og offentlige pladser var også 
tildelt fattiglemmerne. 

Uddrag af: »Ønsker ikke de 
»gode gamle dage« tilbage«, 
bragt i Midtjyllands Avis 
25.9.1974.

Mælkedreng i Alderslyst
På ældre fotos ses ofte en hvid mæl-
kevogn i gaderne. Den blev brugt 
til udbringning og salg af  mælk. I 
den næste erindring, skrevet af  Kurt 
N. Christensen (1930-2015), får vi et 
godt indblik i, hvordan det var at 
være mælkedreng i 1940’erne: 

Jeg forhørte mig om mulighederne 
for at arbejde forskellige steder, og i 
min søgen fik jeg et tip om, at mæl-
kehandler Søren Kristensen (kaldet 
Søren Stærk) manglede et bud på sin 
omkørende mælkeforretning. Så jeg 

søgte jobbet og 
fik det.

Søren Kri-
stensen boede i 
Vandværksgade 
7 (Fynsgade). Der 
var hestestald i 
gården og plads 
til mælkevognen 
i samme bygning. 
Mælkehandleren 
kørte tidligt 

hjemmefra om morgenen for at 
hente mælkeprodukterne på mejeriet 
Stassano, der var beliggende på 
Sanatorievej. Her fyldte han vognen 
med friske mejeriprodukter som 
skummetmælk, kærnemælk, sød-
mælk i hele og halve liters flasker … 
og mælk »i løst mål«.

Af  uransagelige årsager var mælk 
i »løst mål« billigere end flaskemæl-
ken, på trods af  at det var mange 
gange mere besværligt at håndtere. 
For mælkemand eller mælkedreng 
skulle først hente emballagen hos 
kunden, ofte et stort lerfad, og aftap-
pe mælken i målebægre og bagefter 
balancere det fyldte fad tilbage over 
knudrede gårdspladser, der henlå i 
buldrende mørke … 

Mælk i løst mål blev opbevaret i 
tre mælkejunger bagerst i vognen. I 
bunden af  jungerne var der en aftap-
ningshane, der stak ud af  et hul bag 

Alle har en 
historie - må 
vi få din?
I år er der sat fokus på at indsamle danskernes 
erindringer. Vi bringer her nogle eksempler på 
erindringer fra silkeborgensere

 | Borgmester Ernst Thomsen byder velkommen til byrådets første møde efter 
kommunesammenlægningen 31. marts 1970. I baggrunden til venstre ved 
vinduet ses avisens reporter »Ami« - Anne Margrethe Rasmussen.

 | En stor menneskemængde følger Kaj Munks kiste fra Silkeborg Sygehus 
gennem byen. Her ses ligtoget fra Kildebakken ud over Langebro. Optaget af 
Bjarne Madsen 5. januar 1944.

 | Det sidste sognerådsmøde i Gødvad Sogneråd 10. marts 1970. For bordenden 
sidder sognerådsformand Arne Hjorth-Jørgensen.

Det var 
DENGANG



9

i vognen. Her blev det aftappet og 
hældt over i kundens emballage ... 

Hvis der en dag var flere kunder, 
der ønskede mælk i løst mål, kom 
man let i tidnød, for mælkemanden 
lod selvfølgelig hesten fortsætte, 
mens han tog sig af  sine »egne« 
kunder. Og det at komme bagud var 
ikke populært. 

Uddrag af Kurt N. Christen-
sens »Omveje og vildveje« fra 
2010. 

Kaj Munks ligtog
Axel Levin Larsen (1931-2009) har 
skrevet en meget fyldig erindring 
om sit liv frem til 1970. Her brin-
ger vi hans oplevelse af  den kolde 
januardag i 1944, da en meget stor 
folkemængde fulgte Kaj Munks lig-
tog gennem byen. Vi har adskillige 
fotografier og avisreportager, men 
ingen kommer så tæt på, som Axel 
Levin Larsen her gør det:

Den 5/1,1944 om morgenen 
ringede far hjem fra kontoret og for-
talte om mordet på Kaj Munk. Det 
rystede os alle. Jeg kendte Kaj Munk 
fra »Niels Ebbesen«, der kunne 
skaffes illegalt, og fra de prædikener, 
der ligeledes blev udsendt sammen 
med nogle af  de illegale blade. Vi 
var som resten af  befolkningen dybt 
rystede over dette sindsyge overgreb 
fra besættelsesmagten. Det blev ikke 
mindre af, at det var sket tæt ved 
Silkeborg, og vi vidste jo, at liget 
var bragt til obduktion på Silkeborg 
Sygehus. 

Da vi næste morgen kom i 
skole - det var første skoledag efter 

juleferien - udtalte skoleinspektør M. 
Paulsen mindeord og fortalte os, at 
Kaj Munk skulle bisættes kl. 9, men 
at vi nu skulle gå tilbage til klas-
serne. Jungletrommerne gik, og der 
gik kun få minutter, før alle børn var 
på vej ud af  skolen og op til kapellet 
på sygehuset. 

Det varede heller ikke længe, før 
vore lærere kom samme sted. Der 
har aldrig før eller siden været så 
mange mennesker på dette sted.

Det var meget mærkeligt at føle 
den stemning, der var i den store 
folkemængde. Sorg, forbitrelse, 
afmagt og had kunne aflæses på 
alle ansigter. Ikke antydning af  et 
smil og ingen kvikke bemærkninger. 
Det var hundekoldt at stå og vente, 
og først kl. 10 blev kisten båret ud 
i rustvognen, hvorefter rustvognen 
og en bil med fru Lise Munk kørte 
derfra i gåtempo fulgt af  den store 
skare silkeborgensere, ned ad Århus-
bakken, op ad Østergade og ud ad 
Vestergade. Overalt var flagene på 
halv stang.

Efterhånden som ligtoget kom 
frem, lukkede forretningerne, inde-
haverne og personalet sluttede sig til 
følget, arbejdspladserne blev forladt. 

Det var en meget gribende 
demonstration af  lokalt og nationalt 
sammenhold. 

Heldigvis for både tyskerne og os, 
så vi ikke én tysk soldat. De havde 
klogt nok fået ordre til at holde sig 
inde.

Vi fulgte rustvognen til hjørnet af  
Vestergade og Hostrupsgade, hvor-
fra den og bilen med fru Lise Munk 

og familien fortsatte til Vedersø.
Vi skulle naturligvis gå tilbage til 

skolen, men jeg kunne ikke. Jeg gik 
hjem og lagde mig på min seng og 
græd utrøsteligt og længe. Heldigvis 
var der ingen, der opdagede det, så 
jeg fik lov at være i fred, og det var, 
hvad jeg trængte allermest til.

Mod forventning var der ingen 
bebrejdelser eller baller i skolen 
næste dag, men hverdagen skulle 
jo genetableres, selv om vi alle var 
prægede af  det, vi havde oplevet. 

Uddrag af Axel Levin Lar-
sens »Det var det« Glimt fra en 
mangelfuld hukommelse. Fra 
nyfødt til student, 1931-50.

Byrådsmøder i Silkeborg
Enkelte byråds- og sognerådsmed-
lemmer har skrevet deres erindrin-
ger. Her er det først, hvordan Grete 
Bojsen Marquard (1915-) oplevede 
byrådsmøderne i Silkeborg: 

Byrådsmøderne, der holdtes en 
gang om måneden, var paradefore-
stillingerne, hvor Avisen havde sin 
faste korrespondent med hver gang. 
Gennem mange år var det  fru Ras-
mussen (Ami), som havde sin faste 
plads i et hjørne ved et bord … Jeg 
husker, at man sommetider kunne 
skimte konturen af  hende i den tætte 
tobaksrøg. For ved lange møder 
måtte cigarkasserne på bordet til høj 
cigarføring. Underlig at jeg er blevet 
så gammel, for min mand holdt sig 
heller ikke tilbage derhjemme. Men 
måske skyldes det de gule sodavand, 
som Juditthe [Boock] og jeg måtte 
friske op med.

Når jeg kalder byrådsmøder for 
lidt af  en paradeforestilling, så er 
det, fordi forretningsudvalget, der 
bestod af  tre byrådsmedlemmer, 
havde godkendt de fleste sager på 
forhånd, og disse gik hurtigt igen-
nem. Kun de store tvivlsspørgsmål 
kom til debat. Det gav en noget be-
grænset indflydelse især for de små 
partier, der ikke havde stemmer nok 
til plads i forretningsudvalget ...

Uddrag af Grete Bojsen Mar-
quards »En broget mosaik af 
oplevelser og tanker Silkeborg 
gennem 100 år«.

Sognerådsformand i Gødvad
Herefter er det Arne Hjorth-Jørgen-
sens (1915-2014) oplevelse af  arbej-
det i sognerådet i Gødvad Sogn:

Ved kommunevalget i 1966 blev 
jeg opstillet, dog ikke af  Venstre, 
men vi var nogle, der oprettede en 
fælleskommunal liste. Efter valget 
viste det sig, at denne liste besatte 
alle 7 pladser i sognerådet.

Jeg havde fået et godt valg, og 
derfor blev jeg jo nok valgt som 
sognerådsformand. Det var et stort 
arbejde at påtage sig. Jeg havde jo 
ikke været i sognerådet før, men mit 
daglige arbejde hos politiet kom mig 
til hjælp. … 

Dette og en dygtig kæmner hjalp 
mig meget. Men der skulle jo tages 
nogle beslutninger. Det var en kom-
mune, hvor der ikke var sket ret 
meget i lang tid … Jeg fik så den idé, 
at kommunen skulle udstykke nogle 
parcelhusgrunde. Vi kunne købe 22 
tdr. land af  en ældre gårdejer, Knud 

Andersen. Vi fik arealet projekteret 
med veje, gader og så videre, og det 
så godt ud. Så blev grundene sat til 
salg en bestemt dato. Jeg var godt 
nok nervøs dagene op til salget, 
for der havde ikke været enighed i 
kommunalbestyrelsen. Fire havde 
stemt for og tre imod, så hvis det gik 
galt, vidste jeg nok, hvem der ville få 
skylden. Nå, salgsdagen oprandt … 
da vi lukkede kl. fire om eftermidda-
gen, var der kun 5-6 grunde tilbage. 
Det blev altså en succes. Selv om 
vi havde solgt grundene ret billigt 
efter datidens forhold, kunne vi det 
efterfølgende år nedsætte kommune-
skatteprocenten med 1. Så havde der 
været utilfredshed før udstykningen, 
så var det ihvertfald slut.

Uddrag af: Arne Hjorth-Jør-
gensens »Af folket - for folket« 
fra 2010. 

Erindrings-workshop
Dyk ned i mindernes skatkiste 
allerede nu. Forbered dig henover 
sommeren. Nedskriv nogle af  de 
oplevelser, du vil fokusere på. 

4. september inviterer Silkeborg 
Arkiv så til en workshop, hvor du 
kan få input og gode idéer til, hvor-
dan du skriver dine erindringer. 

Du vil få mere information om tid 
og sted via arkivets hjemmeside eller 
på vores Facebookside. Du kan også 
tilmelde dig en mailingliste på lt@
silkeborgarkiv.dk eller ringe på 87 
22 19 24. 

Alle har en historie - du har din. 
Den vil vi meget gerne være med til 
at bevare for eftertiden.

 | Anders Bech Thomsen på sin 
mælkevogn foran mælkeudsalget 
på Borgergade 71. Drengen ved 
siden af ham på bukken er Børge 
Roed. Mælkemandens kone, Mette 
Kirstine Thomsen, ses stående i døren. 
Optaget ca. 1930.


